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اخفلرخوآلر!صالله

يخيتمااقماطرفبص!ماكروعركضمغظ

وقفالنصلىطه،ممبأو-النصلتحديدحركأهنالمقصودةاةاةاان

هذ.قحقيقبصتخدمكانتالماضيوف.والزياد.ا)نموعنالاأ-افي

الاولادوف!(الحلاستاط)والاج!طضكالحزلوسائلءررةافاة

الزهنلىأمما.الجذمي-الالابعنإلاتجمادأو،لمزوبةالةفسوكهت

التىاوسيلةوانما،تينلاخيراسيلتينأريزاورفىلالناسصبحاأفقدطاضرا

اطيردحولكنالجفصيألاتصالكلابقدموأنمبم!!ااضرعوها

تأشكلا.الحم!المانعةوالمقاقيرإلآلاتوذلكاطلىوقوعدون

ولكن،وأص؟أور!فيكبيررواجلهمالايزالالاجهاضوسيلة

كلهلو-لهاإلدطيةوتقومالنسلتحديدحركاتؤكدهااقيااوسيلة

بحيثا3وآلاأسبابهاوقيىءومبلةكا!هنكشأةيهااناساقىغيب

منها.ةالاسنفافىأولاتصنطيسعلاتحرفهاأةاعيولارجلابنمحنييبقىلا

اطر!ه:بده

أوا-هـالتردمنذأور!فيبدؤهاهذ.كافىالنسلتحديدوحركا
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(Malthusلثوس)مالشهيرادىة:-الأناأنحبممافيو.لمبلادياعثعرهنلئاأ

فق.بدعو!اود،اطركأ"ذ.بةءرةتقدمهنأولهوان!ترافي

عليهلماكان،ديةءيرإصورةيتزابدونافكلترافينالس!بدأع!د.

الأقنصادممي.واوظءالي!ثىسمةهنالايامتلكني..الأةكليزيالثممب

ط!ربلاد.نينالس!لمددا!اهلىوالنوفرا!يفدالتزالهذانظرأفهو

الميثمهوصائ!وأنمحدودالارض-طحكلإدممنىالجديرالم!نأن

الفصللثضخميرف-دهناكليعىولكف،ءدودة--كذلك

ب!سعتهه!ذانجضضمبقاذاالهسلادفقال،الىكانعددوازررياد

د.جوالمولممهنه،"بىامهاودشوهأولارضيولااعابهتضبقنأد5فلا،يةطرلةا

ا.هستوينحطبدأنلا-لئوسما،1-بذلك،و؟ثهلسدطكافيةجم!اكلو

نأالأقصاديورخانهالمادىر،ههءلا4دلعاظ،لابد،ذن؟!بشة

ومواردالمبثزوص!ا"لىازدإدءصعهنم!ثعيأأفرافى.د&&ازد،فىيكون

إتخاذضحبهلئوسكلرماأثهاضلترا!ذا،وتحقهقأبحالبدعليهولايزاوزق

نأ؟،لس!ناه!بم!ةدمنأبدلاأفىفرالايتزوجالانألةفسكلااضبطبيرتدا

اذاالزوجيةةاطهافيقىواتهال!تهنالففسواهواءكلأالتنلبيحاورا

(نيم8917)سفةصةلأولمافوسا5ف!رالفكرةوهذ..جواقئو

.،المصنقبلا!نمعنيفيققدموتأثير.الس!نبدؤا"عنوانتحتلىجملة

(ف!أص!!كا!83!،ءاكا!)بلاسيصفراتظثرهذامامئوسو؟مى

اكياقراحهكانولكن.الس!نيدقئامناطدبضرورةوناوىنسافر

ئلاوصماوالخاقيردوناءل،لالاتهومنع،النرضلنضيقهذاهعدم
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ضميرطهس!ي!أهيرنيقام(م)1833-صةو!.ابردةة4أظاة

لنماكرةتأيمدلمته!وفعور(نوذ)ورلىنررتثاءو

The)لفلسفةا"راتبهلصلكتابلاسونسي!سراة Fruitsof Philosophy)

وأضيدالحللمنحالطبيةالتدابيرتفصيلىثمرحفيهبءكتابأولهو

.الاقتصادةةاو-2هنبذكرهنافهافيه

ودلجبه:البدائيةاطركةفشل

تأاءلا!فام!خفكرةالىلضرباأهلىمةطيكفىالأعصلمبدءولب

كاتدلة.13ذاحدفيسبفةركبكةكانتالفكرةلان،يذكر

كانهاواممنإلاد.،فيلس!ناعددتداتتزبمالتيالفبةايقدرانلماروس

كليكلأنولاارهيشةوممالخاب!ابتزايدالتيالنسبةقدرأنءالل!

ء!اتكشفولاؤالالأرضإطقفي1)طبيهة13مهتراقيإاالروةخزاق

تضعوهلوالهالجهدوقوةالمةلصهياد.بيواتجراالملمرقيهعاوجارب

لنظير.كانولا،اوزقارفىوءولمم!ث،ائلومصاهنهدكلمزن!هانلاايد

النيبجمبوراءزءنهالىظفه"كانتالتيهيا!ألام!الىمجالبنةذأن

انعددنم.بحدفيمالمولوالج!دابةوةاظهوروااوجودحيزالىوبرزت

حتىلفطريةاعنهب!عر-لنوسماتقدير--ب-بدايتزلىاماز!ورأفيلسه؟نا

ؤايدواسنهاان!ورا،نفيولاسما،في)75(سنةيبأرتةالىضعفيهوصل

الماضي،نهانالايخآرفيمنيل!اةلمايوجدمدهصمةبعرعةادةاهذهفي

م0981سنةنأمليو38لجغم(،9771،أسة!طنأ(مليو29عددلم)كانفقد

الاخرىللىمايقىئلهمساويدتاقئفقد،اوجههذأكليدلماقئمعولكن
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عنكر.دولغأصب-حيث،المدةهذ.نف!سنيمدهث!ةبسرعة

طصلاتفيهف!صرةد؟الاقتطحيا!اتمدولمالعالمةوالصهاعةقيارة

اديخمابلافىمنافذائيةاالموأرفىتسنوردأصبحت.ب!لحصبأرضها

كل-أ!احتى،ومننجما!اءصفوكاهامناليهاتدرلماعوضأالاخرى

أطاكلضاقتةدالارضبأنقطت!ثممرلم-الس!نقئايدمنالرغم

عددلم.قئايدهعالنمثمهتأبىأصبحتالطبيعةخزاقأنأو

الجديدة:اطركه

-رتالغربنيظتعثرالثاسحاقرناهنالأخيربخالروني

5ء*(-ولثاث!،أء219!اديةلثوفيومااباطركأشرتلفلىابدلضحديدةجد

Movementالاستاذخ،متبهشانتإينيتمرفأنسيدة"دابيان(و

صمنةنكلتراافيقوننر،الطبيب!فةا*راتكتابهبا.سرلأهيىبرلسذثمار

هذ.أخبارنشرتولمالل!ةاطكوهةقدم!هداوكل،م876؟

الجهورأنظارالنصلتحديد-ركأوالى)ليهاالففتىالجرائدنيالهاكة

برئاسةجميةمiAvvسنةان!روافيتأسصتأدذلكوهن+طمة

تأبيدلمواوسمائلالكبششربدأت(Drysdale)دراسدللالطبيب

عدد؟نود"!نابظهربسثينذلئهوبمف،تحدإ-هـالنصلطركأ

Law)،اص!نا of Population)175منهوةفدتبيع!انتإسيدة

هسذ.وسلت9ول1ص!نةوني،فقطالاولىسنظخلالنسخة%لف

-ضيئأذلد!دوافقثصرتنياوألمانصاوفرلججي!وهولافداالىالحركا

كثرأفبهاو،متوأصكاهاور!نيالمنحضرةاب!داسافىفي-ذئميفأ
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إبهمكلوتدرالنسلتح!هـيدنافع8الناسظقينكلعلتواحدةجميةهن

بلسء!مبعةوءثمرلإتلنصليداكأدعايةهأنعهموإقنا،لسليةاقهطر

بلممبممالأهندوتةدصبنافمةولا،ظاتيةااوجهةمناط-ناتمنصسنة

عياداتالجمياتهذ.أثاهته!نصولبءالإ!صاديةاربم"منعنه

والةو-؟اتإلتملمات-وؤ-اءلارب-الناسفي!افيوفىالزسللتحديد

"-رز.لاقتوهممذاأسرلمأفرادزيادةهناطدو!بالاؤءزا4الفنه

ولاقئاليلةطوغيرهدةفي-هأوائةثارلمواءلوصصأقيأرالجديدةاطركأ

.لبوماذا5حتىسهةوانحماىتتقدم

:ألنجاحأسباب

"يخااهاماالةبولمنأتنامانالتولماذااطركأ"ذ.انةءستلماذا

اطقيقيا-ببا!ا؟4اة6إدالجد5ءسا1في،ئه،ضدهااصرعةا!ذ.الجهور

أ؟ة-هـفيإت!ديد40"سضفيمالثوهـأشأركانلا-لمالظاه!ةةلهذه

وا%نظ!امإدةاطدالصتاى،لان!!4ء4لاز!ب"هوواة!،الأهصبدء

ةظرةانلةىكظو.افرباإلادز؟ميواا-إهدةاا،ديةواور!ارةصطليارأ

اث+وبا-لى4ةأفعوفةبينالأصباباهذ.هنوا-دع!صظ-صة

ة15إلادلبا-كاداويادةاطدو!عكلرلما-15أجبرهالى5"االغر

:ةعهأ!تاةلاغث-؟

الإةثاجسلسلة"ي!اوإداتاهربابلادفاالالةا-ترءتلما4إة

Massأon)ليجماالا0 product)إصصتركةهاباللأموالكهيرةط!باقاء4ء!ا
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ويختقرتمزارعهمعنشخرنالصفيرةوالأرياتالةرىمم!نأخذ

أقفرتوبذلك،المصاخوالمعام!فيأ!يهاليشنضراوالمدنكزالمراالى

الأوفهءئاتف!هانهلحا%-دثررةه!ةمدنعبيرة-ولاهكادتأواقرىا

رظ.هنملوص!ةزيادةالأعئبدءنيزادمما،ءرردم!نفي(اهمالهن

تحتيأتيلامابمدمانيخلقإلذاتولكنه،الاقصافىىئهاورظأور!

اضتدمدنجه.الاجنماعيةوا)كوارثالاقضصادةكلالمنمامناطصر

المميعثمةمستوىتفكلبينالفاسوارالننافسواحتدماطياةأج!الصرا!من

صابأكلواظناضيقحثأظغلاءا.يخ!ات!غلتو.طياات"ياحافتوا

ارفيعبمستوالمالاحةفاظفىاقرباعيقاقواحتى،ا!دوداد%ل

أ-ورهاوارتفمتا"يرتاواود-ت،وبو!مرغبا!م--بللميث،

أبححتيالمكتسبينةيرالاممينب!ةواأدتسبفيالم!كلئصرزرو

خيرلم:أزوجاتهمعلىلفةةةواجاالأزلاروموأولإبيةقىحصرنتلاإءلاا

ي!سبهماينفقلاأناطالىبطبيمة،الأسرةادأفىمنفردصاضطر

."ط)؟(فيهالمشترعينءددهناستطا!مابقالىوأنةة-4"!الا

الاستاذهوالفربفيالمعهورقالصنابأحدبهااعزف-فبفة)9(

(Landis Paul)اجنازفدالصنايالجتمعفيالإنسانإن5:يول-يث

بنعلقمافبالفاسدةوالمفاهبمالظما-اتهنلثيضحيةوذهبامثسوعةحدود.

الوادعنالجن!ىصثهاقطمتلثد-ئ،والأنتاجبةواطصوالاصرةوفظاءإلتواك

النفسهنالتروبحهيوإنماوالظصلاتوالالأنوطيت-،شدولم،والتناسل

.،إ!للذاتوالتمتع

1091سنةشي!كوفيعالمطبو،الا-دتماعيةا!ا!5بهةابهرابم)

.(201ص
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:النمعاءالافنصا،!يالاسنلال-2

أننسىإبعهنأيكنلنأنص!اءا)ةاتطرتالظووفهد.هئلةفي

احىسبال!دحينالاةرادالىن3أنفىلب!حمنيوت!قهنويخر%ق

لتيكانوا،د!مهالااإبثييمةلقداالةطريةإطدالق!هحةبذلكو،افية

وءلىأهلهم4وءهيثءهيماثت!ملكصبإءد-واأدالرج!الكلبموج"

-فوصلنداخلإةا(نزلوذا:ؤةوادارالاولادبةشأينقيوأنالضاء

وزرن15اتولما.!دمةواللاثةالوادع!بباصركاتواالمصاصاالي

لافىالاوافيابةفه،فيهـهةاوقت"قهنفيأنءلم!ق-ئذرالميثة!ب

ةإد،وءرلاو؟ليناأسندت!االفمارةنتكاأقيا!لىدءةاظد،شثئتمو

وتؤدىاب-اةءراةقانة-!الغكيءتهلىأنءإ!ا؟ناذأالمرأة

لادالاولإفصابآ-:هدأتلهافأفىالمثوركألاسرةا"سزنبةمننصيبها

اط!ألإماة-اءاعمرأ15بد!يما!ا4المشهانأ!قىه.ي!مبرا%بوقوم

بيو!ن،ظرجةءرىأو--رريبج!دبةصنأنكلظدراتتدع!قلا

ومح،الاجازةةي"يطابنأندلىقإدلا،ته،اطوأيامصه؟7خرولا

.فيةىلاكا،بمدةإلااطلىوتعبعدثشاط!قا)ي!نود"لاذلك

-افىتأروو-+ث:طيحلاالمرأةةإن،ذهكل"ةاطةكانتاذا

اذاالأقلكلأءوامأربحةأوثلالةإلىإنزب!هوب+كأولىءاقىضكلألى

فيةةاح!أ،ولالأاطوطتصافيهدمةtلأيرمكا!المكبنة!دأنعاب!اكان

نخدمأؤ"تولاالىالم!تباو?عودءاهمهانأتذأل!طالاهذ.هئل

مدةالىضصئلبدوتبقبتإذاوأما.ابيتايإدةوقىيتهلرطأحدأ

بطا:ءلىل!صبحتعلاأأوعأ-ونىما،طريةاةاقةومونيفتهايلةطو

-7-

http://al-maktabeh.com



لايشطيع،سلأوفىهكتبههىتشئضلالذيف!نهذارفوق.زوجها

و،لجلة،ن.مر.ب!دأش!رص.لحدةوظبةتهاءقطغياب!ءلى!صبرأن

وظيفتهاعنالاعراضالىصتطرةففسعهاتجدالأصهبابلهذ.المرأة

أودتهاقدالتيالأهومةططفةفيهاتبردالبطنحاجاتوان.الفطربة

صدرءا.الفطرة

:;Aدابىاطضاوة-3

كا!المشاهنخنةتتدالاخرىهىا؟دإرر.الحضارةو:ث

والتناسلةاتوالدامنرب3ةالمرأجملةدماوالآسباب

هاقدالذاتو-بالأثرةمنانام!افيأذثأتقدالمادية4المةلياظ

مف4-تطبءماكثرأ"لنفه!بىءأنب2الجتعفيفردحهلىص
ء،

إثاطر.!بمايآكسبهأنبحألمجبولاالبالتةمووا!ر،هيهالترفأسبأ!

bوقد،ود.أوأتتهأوأظ.أوأء4أوإ.أووكأتعير.دأح

عنهيهوالشلترهههكأصىولا-ثدلاطرهأوالمترفونالا"ءنباءأحدث

!مايرف!دم3يروعندهاادئياأواوممطىالطبةةمنوالةاس،م2لةوصص

صههيههايمذو)ت15نفرسهي-ممدث!م،"ممذاوالترفألبذخأسباب

من%-:بهىأنلذأكوالقي!ةجبماوألامشى:اعلاقتضائهاأيصأ

اطياةلىارمءد.ذ!بايوماأ!؟-تةدا-ثرتواالبذخأسبا!

أنهاظةونوأصبروااةاسالماء4سبةبالة"قاسيةالامهو.رافقعا

ولجسخاءامةاارصيثةمسهوامرت،قدممابدو!ااطياة؟صكهملا

ذانه.إطالىاست!يبأنء!مافرداطالهنأ!بحفىحبثبهم
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.01؟(وأولاررلزو"تهالممي!فةسبابأ،عدادل!كةبكونأنعنت*6

إلرجالىس!نءلانيةواختلاطاةساءإإينواطريةالئقافهانقثماروان

الفطرةوظيفقننفييرءفيلاأءبحنقدولذدديت!نذهةبد!قدذاك

ازدراءواحتقاربم!لا"طةالاورطةاب-اونئربمنهالاضقتالنالى:ورفيو

.نركأنالهقلورقةوالحاقةالضهاوةهنبربنو،صص،!نوماءن!!بئوي!ر

لا!جل"؟تهايوتةبلح4المف:الوةرصهن12بهةظرجف!مااارأة

الجالهنفطكبرأوعلىاطيفاتفيةاتإبعينأنومجب!ن،أطفالها

واط-الالثموارعفيالر-ادنظراتأةةص!قالىلي-:جابنوالرضاقه

هنولا-ع!قالبمهيىهنليصىالفرضولهذا،ىالأخرالا-،عية

بحيات!ن)2،تودىماكئر!-!ومةأدويةيتناولنأن-عليهنالصمب

جمماولوناكيئوارو؟تالازوابمإن5:فرن!يكاتبيكتبهمما(9)

هذانولويحابمثاأسا!جو.الئالىعنالادؤايمإوجهنا11نسانوفين!لهممنالحد

،إنما،لدعمالأولادو-لثرةالمالفلأطابناهءاولىفههنىمقليلآبأنعلمنا،اطد

هشوىورفعالمحمال!ألوضعتحساية:"دطأ-لترفىعليهئبحثالقاطقبقيةالأسبا-

مفءدة!ثيرةفيمإلىالجموعةالزوة!شوزأنخطرمنوالاحزاسالمعايئ!ة

ثعوالاحئفاظالراالمستفبلإعداد.وليأطالىحيد.بلبحأالىدبتعليمالكليالأهمامبذلو

الك!ئرفىالأطفالبةرطوشوافبالحلءباءبا.إؤونضار!اورشافتهااروجةء،ل

نأدونواطي!اأ،والاستى،موالمرحالتفرجنيالنفىءرتةوالضن،،رضاعتهم

جيةرواةلحياا!فوهكذاقيمكرلاضءبتر،ء3.عأطفالةعدأ!بثا%قيهالزوجةافصبح

كا.وهلاهيهااطياةممباهجالأسثهدتالحفرصفيماوففل

2591Paul Bureau: Towards Moral Bankrupcy .P 64 London

فيالنساءأنمدةقبلنيويورئىفي،العاهةالص!و-ليلعليهنبهقدمما31(

51(أثي)(روفينولديميت)بير!دواءطتولنهما-لثيرأأصيي!

Rophenol)ثبتقدأفهمكل،لطيفاتفاتلمحبيبقايأأوصبحنأننجيةوذلد

بسمه.حتفهن.لنسااعظبممنعددلفيلعوفدمنافرةواكية.فيهالواأنهذا،لثبارب

-9-
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أهوالا-ويخةقنالذريةبانجابمحتهنية-ددإنبحاليرفينل!.ولكنهن

لتون3وأؤإتحميالقعلىالىيراتهنالابيناعثراتتباخطائلة

بهقهم.وقىالاطفالإيةقىسي?لىإنةالىلهقذ-هحلأ:اننهميزا

أسبأبهناطءمرتحتيأتيلا؟اجاهتقدالجديدةاادنيةان

يتمتحواأذالغاسيحب:؟ةصيةااتاثاواوراءنباقوالاألنةسعودية

قدما-ذلكث-وءتفبواوالمفمةالذةافرصهنيمكنهممابأعرو

تدهفاوهن،والمهخةالمذةا"في.ءلىس!اتاواالتبماتهنالفطرةتررته

طبمدهالاطفالووطةأطلة!رةث:حصراأنعايهمالمنعذرهنأسبح

.وءلاهي!ااطياةبمباهجالاستمتاعفرسهمهكذاو!كروا

لهموالقوفبقانجاحافرصوإعدادم2وقفتيةالاطفالتمليمولأجل

ا!رصهطى-اط.ةةأافىأةرصه؟ولا-افاسهنكثيريرىالى:قبلفي

بيص!ممةاتفمتارفقدلذا،طةإ-ينأوطفلمنعثرأجإوالاأد

ءهمومطا3فىكارأتصايركارقىلالمحاسااممهبئلهمساوانبحيثلمف!روأ

منعددعبيرايهإهري!هواأنعليههاله-يرهنحأ-وقد.وآما!م

وفقاطياةفي.ئعالرالبدءاةهـصلهمايمدوتلميمهموكلفقواوتلالان

!كالإتجحلتقداطاضرةالمدديئاطياةاداضافةمع،المافىةأف!رلم

.جد!عألبةاروبيةواالمعليم

التالر.قلبعنمحتةدالماديةهالفكلمحالإطاديةالف!رةوإن

انما!م،برزاقيفويفةوااطةكلشوممواأنعن!لاالإد"فكرة

راوقينأنفأمويحسبونالماديةاوسائ!منأيديهملبامالىيخظرون

دهآ.ولأولالاتىمهم

الة-ك.دتحدحركأصادفت12لأ-اأقهااطقيقيةالأسبابمبتلك
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اذاوانك.امرباقاوامهحوالائتثارإخا-مرااتةدماهن-ادةتما

قد"هـأففسهمافرباأهلىأثءرتإفىقةالأص!بابهذ.فيفظرت

والمبشةكلالا%ظعوةظا.*امدنيغأ،مواحبثلاأولخطيئةااقكهوار

لماافيءا"دأانثم.الضةسوءبوديةوالاثرةوالمادةايةع!اأإدرأسهس

خرىأقةحما-4))يهاإض!ة-ا-ممبرار،خبةارب،ثمراقييؤأإدوعقملا

وعلىوالا-ظعار+؟ثةازخرفاأةظاماهداكلظة1410ءاوواأنس

ال!ثفيعةنتائح!،ا%قتبهعوالمدنيةحضارة5ا!لابالا-دبهذا

أولاالبصئويدا-رراوالفههـااهةلىاهنسيهعلىكانراأشوو،الحتومة

عباا!اهذ.حيات!ميةمظهر!لا!لهمااقيااطةتةثةإةاصصداعن

أدركواماواممنهمحيا!مفياصهلاحهاعلى-ثودهمارعزوثم،عصاإوا

أدرعوها!ف!!اط!ىالىأدركوهاوإن.أصلااطقيقيةاافاسد

يعهتبدواإنيرتوالمحيثبهمباغاطديدةبحضارت!متا!ما%كانأن

ناأرادوا-"ذاهناه!ساكل-ول!!مإ-،أ!لح14أظابما

فيويخترعكواوالاجماعللىهيثةطا.!اوكلاط!صارة"دهكل!اظوا

سهثلأوات.طياةافيكا*ء:اءلىالهفلبخراإةأطر-"ةةةتاو

أنسالهممجددواات-هووالخببابحثابمديقبو.انرأوايقص!ر

لهمءنجةمواأةرصاتبةى-قأأ-مرهمأهرافىء-رردهنويمللأا

عددفي!!3ي!ثارعأنإرروفيالاهاشبر-ائلماطءإةبمباهجالاسههناع

بأوزارضكدرة-يا!ميجملأنمنهوفي(فونيرتونهلاالاطفال.!

نافبة.غيرتبماتهن

-11-
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خانج

نتائجهنالمملإةا:جربةإ!رقدصاكلفظرةفلتيأنالآنوعلينا

دكايخةأكرهنأكاملقرنمدةوان.لماضيةاصضةئةا11اطركأخلاللهد.

الاش!ثارقهنهالطصلىاةفياذعرناماقدهثللهاكتبحركأاممة)ررر

غيروفيالضربأظارهنواحدقطرغرفيبعاسراوا)ئقدمواروصي!

به.ضحومنواحدضمى

ع!الجارةالبلادهنء-وذ-يينكب!يئ!وأصكلرأ51ولتأخد

هذيئجرإتماكلالإطلاعئ!.وساهنعةفىناالان،الن!صل!ةتحديد

كبيرفرقهغاكلي!ثأنهكل.الا-رىا)ءلادعنعندناماليىالب!يئ

.والاحوالالظروفحيثهنالئربهةابلاداصهافىجمأويغ،

:ألطبقاتبينأتواؤنعدم

Registerar)اهاماالمسر،!برقدأرءإ:4تدلوالذى General)

Nationalه!أ5،ول)اولادةالةوهيةنممب-ةلجئةقات4وكألة Birth Rate)

onيمرإانعهأ!-لاطلامهأ"فيةاهـلهر+(وثمأكتدأ(-RoyalCommis)

(for Populationانصلاتحديدطركةماكبرأأدانكلشاثب3-(+هأ

12--
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ذوىهنالفنبونظلم!ل.اوصهطىأوالطياالطبقة!بهوالرواجهن

العلياوربلإلثقافةافقفونوالصفاعةوأر،باقجارةالضخمةاووابب

الطقةهنوالصرفونالأغنياءأواو-طىالطبقةهنالأهصادية4ار،ص

أغلبفينسلهمتحديدكلوالماملوناطرقيلهسد.المؤيدونالمجمالم

لتحدبدرواجفيهمفليس،الفنيينءيرواليلالفقراءوأ-ا.الإيان

ينطلمونولألمبمرتفعللبصمةم!نوالمليساذ،ا-فرابمشلةالاف!لهم

ال!،أرإبكيئصةهحيش!مفيبطممونولالملانفهمزاهرمستقبلالى

كلهبأفىاقائلاقديماالمبدأفيهمرالمجأيزالىلاهذافإة-4وفوصا،والسحة

شزوتب!دارةقومأنالمرأةوكلاوزقلكسبيملأناوج!

كلفقر؟وغلاهءرريدنسلهمالىبحاحةوديشهرلاهذالأج!فهم،المئزل

فيماولادةلسبةقئالفلاةيسكفو!اااليالبيوتوضيقاطياةعصافق

اولادةفمهنسبهضدهبطىهداهنالحكىوكل.ألهر.أ)فكل!04

فىانكلتراهد.النسبةقكنلمبحيث؟ذرأهبوطواومهطىالطياالطبتنين

الجصدتإطرفبث!ننلىناذيئو.لفأكا!5؟305الا5591سنة

والنساءفياوبلأهنارو-يةإدصلةقصراا،واكيئكبيرةأصرلمف!د

م!غالصنارالحمالأسرظت،مثىلآ0391الى0091هنالسنوات

إلمائة04جممدلغيرلمأمىمنكبرأ-الجدبدةالاحصاشاتحصب-

الأقل.كل

إحصاشةالأص!.الثصهيرالخبير-أم!عنوارنالا!شاذبقول

-13-
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اف!تراصم!دبيناطبةيةا4اةصههافبةوامهزدرادوسي!بى!أ!-ا.)-كان

لهد:صهوون!صاوفرةيالماواجعيأو

الجصديةعالبالاالقا!يئ5بين-لخاهااذاال!يمنفهةان"

منخصهوبةكصأالاولىالطبةة،ن،البضاءاليافةذوىوالموظفين

الةلا-!ايطالىا؟-دةإلأعالاقائميناحتىقسمناواذا،الفانيةالطبقة

غيرالعمالب!ومن،غيرهمهن%سوبةكرأالةلا-ين،ن،وغيرلم

قذرمضبوواكىحملفنيةخبرةعند.وبتاكممماهلالماف!نحينلةلاا

ن،،الفلميم-يثومن...غير.أسرةهنكبرأأسرته،ن،ودأىء

همء!رأ،ةةكشهقاأهموالذيئ،كبير.همأص،فةثةاقلأهماذيئ

فيي،لوالهافلاء-بنطهقا!أنذاكبم!اشالفد-194،،سفيرة

طبةاتجممةي!اويتضاءلافعهواا:حديدالهاهلة!ابيئةفيتضخموازدإد

ممن،افنيةالخبرةواالمةافةلةممرواوااهة،لطا-ثهنكلفىرجةأإكيئهم

البيثة5تجلكيف!أنلابدكاوه-فىا،ابو-يهوالمقب(دةالاهلب،فيم

طسبلذلكالازمةاالنتيبةلأن،ا!اةافبوالفناءألزواللملىبأ-(07!

ظ!ا،اوب-ءطهنبةنرأصابتهااذاأمةأثإصرماوهنالربذ

ههدها.الرأسرافمةحبةتقىأنتستطيعلا

جماولضاؤلطافنياوالاسقعدادالقدرةذاتا!ابةاتاةلةإث

Population)هفىالس!اكط!لنابهث(1) Problems)1،رفىلناهسن

م3091سنةنيوبرركفيالمطبوع(.3)

.9599؟-!امما
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خطارلاء!ابلماث.ه؟للىالحطلامواأهةليوااف!ر!طراالممباانحطاط.و

لف!هـباباأرواد،اة-لىاةد,كأ4تطكلرية؟االبلاداأيوما%!هانرالتيإ

الىاصفع.18لأجاوالا!طراباةاقاهنظيةفيأهلمهاهنوالم

يدالجدإ-4عتافيرةودصث()"ممهليتدوسا

Braveأكأ!!sited)،يءا؟ريد؟فىالما5لىنيةالمااإرةالز، New World):

هنخأ-قد،الان!تى15تكهنااراقأاالأتطاءكلبناءانه"

الفظرو%48منءةواناسيكود،ءلمددأؤدأدماب-ررركلأنناالضفي

اد-فقبل:اف!هلمةإةولو(11،مفضةتأنيةاطيا

طرقهناش!ثقدماوأغلىالجدبد.الادوةمنا،غبمكل"

كاصحهبلادنامصكانمعمترىفإن-الاحيان!ضفةطولأجل!ا-المهالجة

مصئواهما!ؤةاضومح،فيومايومأسينخفضوانما،بدأأتفعيرلنالماهة

قلتالصددوب!ذا.،إةممروالمملامء-:شينخفضأنبدلاالصحة

:ضي!ونادع:ورهوبا،-ياءير%4اطبيمابالآقيارأيه!لط

هنةوااظروفنانيفرادهايتزايدآلتياهىلفلا-ينواللهااقةالأول"

حقيقةهي(Deliquencلأ)اظطة01في5و،اطياااففييناوفيلمئقةا"طبةءااز

.،الافافيانفاس!إصطقمافيوأسماسيةيةحيا

أ-هـىجماظهرتتدصةحقيقةهناك8:،ئلآضبلم!ونويضيف

الايامهذ.نيالعامالذكاءهصتوىأنهي؟أمصفىإطهيةامنالنجارب

.16915سنةالىبالفباسشفض

.27س:أهلا.المذكورالكتاب)؟(

-15-
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ب!فدرابرقىلشهيراطافيالبرالمةممرالمزرةأظاصةالهذ.!وقد

(Berterand Russel)فيطيمة.رسلوهكسلىمن!!أدومنالمجب

اثسرقية+االبلادنيلرومجهاسيماولاالنسل-ررتحدطركأالمؤيديئ

رسل:بفول

(هنهStationary)؟بتفر!اعددالى؟دثنئ"وفدان

هذ.الىوضوجه-ينقصولايدلاينطلاكلظئمأيزاللاأي-الأيام

فيهناكأنكلواضحة8دلابدلمما،انكلرافيإلضةب!رعةأطال

فالم،درادهاأ،خمفايدىأضروطبقاتأفرادهايقل!قاتالبلم!يئهذيئ

فروبنقرصأدبدلاةإنه،الرا!ةأوضاعنافيأسما-بتنيرمجدث

لادايدشاةالطبقاتاكللااهناصثتلآمجفبقىلاو15دةهـاأيق!قياتاطبقاا

المئقةيخاوالفنبينطبقاتةثي،ادهارأةثةلىاقيااطبقاتاأط..حرادهاأ

والفقراءاله،لطبقاتهثي15أفرافىيدبقزااطبقاتاالياوأما،واثوسطين

ليوهأ،يرماجمماينتاءلاقيااطبقاتوا.والجاهديئوالجهناهوالأغبياء

أكلالف!هـواككا.هصتواهماكيئلمسرعةعبربأهن!اافقرضينف!ن

منهأ-النايخرجمنحيلصانهدال!!ا!تومةوالنقيجة.غيرهمهن

ا!ة.امحوصمافىوء-وواثمقفةاككيةإضاصراهنفيهبكلنماأصبح

ولبيات11(،الأقلكلابقاءالهميكلباديئازاءسناعىطريق

،ئلا:اسنطردذلكدصةافيالمؤفىات

Principles)،عيالاجآالانش!ا.مبادىء"-لتاب!9) of Social

Reconstruction)439ص،4099سنةحالمطبر،رسلفدشابرللاسظذ-
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صفانمدرانكلترانمح!للاطفالهن!19نموذجأطهأخذناأاذاننا"وا

منحطأوالئمانهوالعملوالموةهصمواهمالفمأنعلنا،Tإئ!مظروت

والركودالكسلنيمسقواهممنوأر!ااكلتراصم!لىكامةضوي

اذيئهمانذلكمنسفممانناكا،واالموهمواطماتةوالنباوةوافكد

عددهمتدركلالاطفالين!بونلاوالئقافةواككاء3والةاللذوو

قيفىاطياةكلطفلاننهمزوجينكا!)لايبقىأخرىب!،تأوأننصهم

النقيضة،)!ةاتيث-ةونظلذيئهذامنالحكسوكل،العاديإلمدل!

ولايزالانطةلمينهنكثرأين!بانهنهمزوجينكاظن،اصفاتالهذ.

(T)،إلنناسلأطةا!،عددهنيدانا-ش

،ئلآ:اتنيراهذامؤفىاتر-لىتهرش!م

اككية:الحفاصرفياطردةالقلأنةلب-ةمنان

عددلميت!والالمانوافرنسيينالافكليزالأفرادأت-1

.ملردةبصض

ازاءتقومقئالولااديخافىلأهتقدالتنير"رراثلاجل-2

نيشحدمقئالولا-ضارةهنهأأترمبأ-رىأعمسيطرةالا،1هذ.

الطبا.انفالبد

اسفلى،أطبقات!-افيالايقزايدالافرافىلاالامم!نفسو!ب-3

منفؤخذأنوسناه،الاصا.هممصطلحاتمنظص.سطلحهذاا1)

وءفا!اهالجموعةطباعضهافيوتحوزك!لطافةالجموعة

.029-421صالمذ-لورالمصدر)2(

هلا3إنصهلىايدتحد-71-
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والثقافةادكأءمنأصيىلي!ىلهم،ايديئالمترالأفرادهؤلاءأنومعرم

.اظرابدو

الاخيرةوالأياماطاةسةلظروفابينيرازنالصددهذانيورسل

د12؟تكا4الذكهتيرالهناءسهذ.منلبأنوقولاووهيةارةالر!

الروهية:اطضارةاؤالفيبدوأى

ظهرتاكي،والئقافةوالنصماطوالقوةاككاءفيالا!اطان"

تيرمنهومزالمابخوالراوالئالثالئافيالقروننيا،ومفىولةفيبوافىر.

ذلكنييحدثلمبأنهلتمليلهقوةأسسأهناكأوالا،الزمانعصوركل

اهفاءهـاتازاماأممط،أطاةسةشاحضارفيحدثتدماهنلالانالزم!

كلطفا!لااانجابفيظثىلةشمالرجبالأهن-يلصنيالذعيةةةالمئة

ا!يإلضاءسالا!لفياوومiلاالزإدةزالتوطاصادهفرأعدوةدر

.،والةسعاط)9(لىالمهوقوةاككاءمنزصدحظكل؟فت

الاصهلب!و،لاالمباحث"ذ.لى:بهعقافيلاصووطبدراملوان

:نبةالائجاننااالى

الافتصافىيظامناأنالإةكارأوالم!برةبقبللأمماافه5:بقول

قبحأءدثأدي!ةلا،لتنير!نيءمنافيهماءدثلماذاللأخلاقنااود-تو

الجيلينفيالهـءةمنبةايةالهموأكلإ!دناس!نأ-لاقنيتغيربثعوأ

كثرأاقأتكوناالطهةاتأنبمهورةوذلك،يةالآافلاثةالأجيالأو

صا.أفرادهعددنيكثرأالقآتكونفنيةوخبرةكاةووأدبأثةإفة

26Nعىالمأ-لورالمصدر(1)
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النتيب-ةهذ.إلىألاطرادهناسلامةالأففسض(ؤبد،ذاكةاهذاكلفى

انحسا(Selectiveness)فااتتباركلفة!مأأتهليناة،خيهزالو

اك.ذ؟اكاة3،ليداللوفبقناداصدمايوااةية(؟ئج)الرا

هـيدلاجلال!فخنلالالافيهي!دثاطبقاتابينلقوازنظناوهممذا

لاهجلهنجقرضهطالحثاابويالأصامة!عرايزالولا،الن!هلىتحديد

إ!ءرردالنسبةأتن!يجتههني!ونآخرببةوهن،ة:يئأشيئأ

مؤفىاتتحونءأ،%ررلمةظيمةا!ورةففهدوالحجاشالاطةال

لىةاية.وءةإة"إدىابحيدةلمدنبةوا!اديةكلالا

فيهاوظلمنسبغوتة-ةضيةبرنالاطة-الةجم!اظلاذاأمةالى

بصير.فيهايد%لىلايدا؟دادمظن،أ-نجغموؤ!ةميدونيتزائزالهصا

!ب،بفاد!عه!كاتطلب!ابذأثرلاةي!اطةاللااءددإةلةو،لةطرىا

م!لىواوكوداممىلواواطولءوفىءلاشاوجهكلا)ي!ايت!رباخذ5

المزيمةوقوةلصلابةاطةةطةيماتبردقئالولالذثاطواواطركاالقهدم

بدأسبمايلفيافةوسوالمهجبذلووالفدائدطارلاتاوجهثقلصمودوا

إ-اهياظملا"الامةتادمنكبرالاا؟زءوا!-خ.لةالنهاليادىءهن

وهذاممايجملمقضدون(.لم،رآكلوانا4أثكلةاآبا-ناوجد)اناقول

مجالأتالممنمجالصفي-أطوتخاة(هةخافةففثأشيئأالاهةقاك

عددفييدااتزواالفموي!!للتيلامم!ااازاءانلسرواوافقاةةقتصاررلاوا

تةمونير!اثهءامنلكبيرادلهررافي!ايهقىلتيوا،لنطرمياير.ب!مههاررفراأ

للزإدةالفلىاطبفاتاواخنبارلةلمهالملباانطبفاتاخنبارأي(1)
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لامبمهد.ا.الىاةظر.عزاكلهاساخوارهماا-ةنارةكليحمرنوب!طلها

إثبافىوااذالاطةنسبةب!اتةخةضاقأايدةإشااعةاسرظ...يةلئرا

!بحأرةثافماأائح!نةأبظار!أإدقد"لاهما"ذ.ثبفئبى!اأصبةقةلحوقى

الاعتبارءبمين!يهاينظرأرء-تهصرلبيباكا!ا!لي!ورالسهلهن

لىنذ-ر.5ت"111سنهاس!هينا-لالالميانإدأقداكى،لمإن

(:°الاقيأاطدول

ئزفوؤاد!االاءخاصهن09من؟ث؟نلدون15لاط؟أ

-01أسفةاأم!ا حئ.!سمو
-ئهةة64-نهالط05!نة99الت!ة؟01

0884ان!روا 6! % 899 % 3 0 6، % 7،35 iبرنم

%9501%8)16%،412%5015؟059بكوو

0887.5؟ : % f 5 YN9؟7%"18%؟%

الممانما

%3.9%)-!،016%139بر/541،؟21(059

088r N8؟l%؟8.%541،لم،17؟%

نصافر
%؟0،1%؟4.6برأ751؟%1،،1؟051

4بر/3؟؟0881.726%8 % 81 t،!

ي!هرا

059\1599%4141%1341%188

لداخليةأأوضيةدياضأأ8*واا)بةير"ذامةكأوالبيانعنوغني

59لثابنس،الس!نهددسشاص5متا!منأخذفا.الجدولا،هذ(؟إ

الد!ردية.لألمافياضاه!غيروهيالفربيةألمانياهنيرإنماإلار؟م21(هذ.

سياسهقىصعتحتقدالجيلهذاكانأنهناالخفاضالن!بةفثهفي(و)ملالسبب،)

.النىلتحديدطر3ةالمعارضينأضدمنهنلروكانهنلر
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ال-دةالامم4هبةوان.ناء4امت"دونيةالحرالبلادسافىصعس!نلهدر

صمائر9عطأئزالح!عدفىكثرةالىالميلانءقتحفقب!تقريرأف!تقد

عليهتدل،لذي.يدأ؟(الثفىج!ااقىطوقلقماعلب،بدتوأيةافراابلاد01

أكرقدأوصدنة65البا)فينؤ-بةأن5Uقريرفيالمذكورةالاحصائية0

اذاأننامجيث0591و599.بينلسنواتىبعلديةغير"صورةقممتار

كأئلففيكابأتي0591صعةةفهي،مائة0099صنةالنسبةهذ.لرضنا

بية:الغرابلادا

،003كاأعص39،3انمساا،23أنيابطبر،336أدالايخوزي

.441فاةر،379لجبكا،091يخالماأ

اظصوبةفيالةميرأن-يمذ)ك-انةهـيرافيياة،"،ءهدوءا

نسبةفىالفحيروأن،إ"-بةاذ.5تفييرفيعبيردخر.لااءدالمواونمصبة

.أهـيى)3(إوأاةصإةثبأفىةدمامفلالشأنهذاثبأفىمااوفيات

النسبهكلاختلاقالنيموهلقهالشهديدأصة،يبدي؟ء!م!نوالاسئاذ

:ا!ررداهذافيوتةولوو،الغراللإدفيئزواد-االإ!العددبين

-!4اةراإلهلأدنيا+جائزاأصب،هفاارأى-اطهيمههذ.الى"

لصنالطقدمينلمةاادالاةريداقئمهفلاهنمزرةو،تبةكبيرتأثيرذات

(!ول+ء+أ!ول(5والاجتماعيةالا!اديةوعواةبهاالىكانأسار(11

(Population and its Economic and Social Implications

569سنة4نجبوبورالمطبوء،المت!دةالاءموالاجمامبةالاقتصادبةاالثعؤونلمكنب

22عىالمذكورا!در3()
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أنذلكءلحإهرماومن.امدالموانسبةقنضةضواوفباتن!بةقفعقىأن

اوجهةإثحهارالشبانمنانتا-أإطأوأةةمأأقلي!ونرتئزالم!أ

.،(1)دةذ!هالأا

الحكةاصمحيحةاالاسسىكلوإتطراد.الا!صادلتة"مإدلاإنه

نصمفلا-!بادلثوافزلمبااءددبين-تةرةء!و!"أسب،قيتهأن

للانصنان،ذلكبكلالطبيحةوقدضدت.؟بةادااط-إةلقطاراسيثرةافىيالاه

يخل،!لمهرربخداطبيعةاعلفيالأن!هانقبلهناةهـتلىاأنالا

عددخمفإيدولااهزالح!عددرريتزاولا"-ل،الفطريالهوازنبمذا

ءابممونهطرداخنلالييغ،هةالنصالقئولا،مننامهءءةبهسالاطنال

القوةونضمفالاقوياءالما.إينءرردمةلىأنانهايةافياللاز.-4شجيفه

قلةأمةفيوجد!اذاانهثم.الأة:صاديةالةوةوتضرراءىاةوصةا

لنلكبدلانه،ظفيهانسه.،العئمبانكأفاشامعبلاووق!طلإءقوالالهاماينا

تفدلىوعةط+كوننأهنلآ"دة214-ءولاءماداعدرب!!يرأنالامة

لإن،والتالحيةوا!وانالذلدر-4الىا-ءادةواافابةوااملوادر،"من

أصبابوهناكأواصهاع-ونيهاالذيئبة:ةرةلماإط.يه،اأناط!قة

وأ!ماجلاققومامااممبأوامصهاع-ةهطكلم08اةررا15ا!!رظفية

غيرهنم.لاعتباراوا!حةالاممبابىء3و-ر؟!مكلبقابمما-لا!

اعلبيثة:والاهراضأفوا!ش-كثرة2

الا-رىالخبيئةوالامصاضاو!!ادفقدالنصلمخديددببو

09س"ال!ص!نهشاص"تابه3فيأمسنالأصتاذ(9)
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النط.يثبمانانلهمالاالثأمييئكل!كان.النربيابئهبمفيرواجأيما

لفطرياؤهن-اطلأكلاهارهمياولإ-لالفا:!إدكل!طةيمهنخمثبعد-

الأولىاطاجزأما.البينةفيئفثح!قالزأولدولادةانهنوخولأق

شهبهقىأن،حياءى5فأ،كبير!دالىاطدبدةفي!إفىا-ت،أزافقده!،

والضاءالرتصعافللطوالنساءاربلبينابملاالإخثلاطبدإبرقة

دوولادةمناظوتوأمااالملاهيبحوهع!اابصاراوسوا-لىوالحر

عينبحدأفىلماضأأجهلاالةسلقدكأدلجهلرععاللاهامااوواج،دأ،أدزنا

كأ!مجميمأأذ-اءوااوبلخأصبقدولا.-لا؟في!الىالىت3وضيئأ

الزنا.إفئراتة4طا؟ؤ:نابراقد

ةفيانكلرا.الخبينةالاعصاضتتفثسأدبدلاإوناو،ض!ةش3ومع

قول.ضحرء،،زواجبدوتودالف08بمخمىمنأسنةصوفييرد

كهوا"د!اان(8!هـماهءلآولConferenc!ع)انمهيزر!ىافيرءؤبرقةر

فيهذ.حملصقدنهوأ،الزنامركان699،سنةودثاأطةالانية5كا

ادكتؤ:تولو.الزواجفىافىةظرجأةاصيلفأمافةعشهنأا-:ةا

3Oswald)شوارز!!زواد Schw!)r:"فطأةاصألف08كأوافه

فلثأى)العافىممط-دلىالمه--بسفةكا!اطرامأولافىلجدنانكلترا

اهادىاإلتقديرنساءعشركا!هنأةاصواد،(!هقرااوالبدجموع

تشماثناللاتيافساءوأن،الزراجدافىةظرجاطفيةدلاتجةمزاولة

أقكالثرعيةغيراولادةعةفىمننن،%.-قكافت،الإحىصائيةهذ.

م!ث%02-قنتوكا،سنة03ءننن%03مصنفتوكا،سنة02هن
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النةوسفيتثرالقلقمخيفةذا!ا-ررفيالا-ا"يةفمرز..سنة!؟

ى5نماات.الا"-ائيةأن"والشمأنبهذاعنهنةةلىيخبفيأنVicلكنو

رغمصكلاطلةيهاوغأي)ا!أمننوعفهاو!عاقياالزناو،

حقيتةقيواقعهوكلطألى"-ذاومدق،(4لخهالمدابيرمناكأدط

فهذ..أ"(،ا-يرلمجزءلمالاالاحصائيةهذ.منهلاضرض،الاهم!

عث!ركا!منأفىوا-دةكلقدلأشوارزدكتوراقده!ا61!ئبةلاحصاا

المصرمات!رضهالذياوضحأثالا،إلاثممترئةان!روافيفاء

.5-ذ.ارزشهوادكتورة-صا"اه!!-قأبصعوأنظهأو5،الاخير.

أساسكلووتمهص!"ء(*!95)تشايعرالدكتورنشر.الذييرالتةران

هنصفىةشانوايقول،5691سنةأةاهي006هنطاصكاالمحرصات

مايؤيدها،وهه)12الزواجقبلعفهاحوهيققدانكلترافىنساءئلاث

أفىلمالحفةطدتفدهل5الاخير،كتابنيذثمي!حرادكتورأيضأ

)3(؟،عينبمد

إلثؤودلخبيرواالثيرالمؤرخ--وروكنادتهور-ضويه.

Theكهex)اجنسىتصهة(-لتاب1) Psychology of)سنةالمفبوع

.06ص،1011

الاغيزبة،للرأةوالعائليةوالزوجيةالجذبةإلملائة":)2(-لتابه

(p of Engl8 shأtial and Family Relationshول8كأ,TheSexual

Woman6099صنة(المطبوع.

.07عى،0691سنةبلندنالمطبوع!3!
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بب!؟واصل!غيرأك!رعبةأطةسيهكاهلا،ورقيهالا،ملارا-4جتماعبألا

1(ة)تبينهالذياقيرلر!ح

7بر8%ا2لىالى77ألرلفسابلمناالزواض!قب!الث!حرعيةعيراوللات

%26الى5منالفساءإ

%4الى01هناوبلاألزواجبعداثصرعيةذيرالحلاظت

لفأكلهن2799:38سمفة!اطرامأولاد

أ)فمنكل38،:47917سفةا

0000001الى003re،هنسنويأالاجهاضحوادث

والآلاتالادوةيعفيالزيادةبأفى2الةا"لةافىيقةذكوءظ!ر"

.،اعصكافيال!طءعنانتبلغت!د!ملالمانمة

:ذا5بهدروعنصربمولو

التيا!ئماملةاوالممائجالمؤث!ات؟يانالىبحا-ةه!اثكاولملنا"

والبيئةلفردكلاهةايارلجنسيةاات11:ثووراءسالالأسترهذاكلتب-بر

الجفصية،اطرية"الاصرسالىهذاأحميتموصواء.عاءةإصور.الا"مة.و

بحدأشالمجهبأثأقائلةا!قهقةتأءدللأ4ظة،الجن!همةالةوضى5أو

2،،ةاليومحتىالتاريخعينشماهدتهااقأانةلاإتالائجكلنهأمنتأنير!

78Sexualاجلإم!فيا!الجنسي4(السلو9) Behaviour in Human)

.205ص

The)ع!ي!افيالجن!يةلثورةابه-لتا(2) American Sex Revolution)

.91-4،س6091-نةببوسطونإلمطبودم
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وان،ه:؟!أعصكافياطرامأولادنسبةأنعثزىتقريروحصب

بلةالقاالتةرربراتتةولو،9:4مبالمذارمىالاهها!هنالاولادنسبة

يمولإس،إ-ةط!الأبمةأركا!هنوا-دأأنماحدالى!لرئرلى

،00018فيهاصهةطةدأأننه؟-ءوفراسانعن(Timeآيم)مجلةيرقر

.(دأ؟موو؟004،6بلءظحمل

لجةسية-ا؟رائمامه؟لاو-ئمالجرا)حصاثاتسنافىر)ذاوكذك

ات:-اصفيتهـتلىاقياثئمظ؟را.فبومايرءأمطردتةررمفيأن!اعلفا

ت-دواان!شقاثسط"اعايهاظل؟ضأنهافيتررخلأناشرطةا

:2(?الآتيةإلسرعة

جر؟"،3899:000283-ةة

جريمة5591:000،438سنة

الى%571هنالمدة"ذ.-لالالجنبةالجراثمفبةتةءتاروقد

الاكأادىالم!با--ائيةءلميهتدلوءا.الجرائم)3(جموعمن653%

Federal)اثملجراقحةيى Bureau of Investigation)ادث-وأن

،9!91و3791بيناتا-تواالىبالقياس6%0ازدادت5591سنةالزنا

،)08،4%و5لينارواوحالإلمحدلالاخرىالجراثمازدادتوتد

.494-819صالذكور،نالس!هاص5خا!311)

surveyأal)لجزووانكلترافيالاجماعيةلطر!فاست!راض(2) of Socول

Conditions in England and Wales8061ص!نة-!مةوردبا(المطهوع،

.662س

+072صالمذ-لورالمصدر،()

.86،عىالمذ-ل!ور،الس!نمشاص"4(-لتاب)
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سنهاصعرطةاأدلحةا،اييرةاا؟هـاثمبمبم)تحدافىتهـضناواذا

ي!نهـلماهددا"رزاأت!ثماا!%ومر000،033فياطاهت5899

.؟(ءطأ0000051الا0491سفة

000089،3ا+اأنبحهثو-باتمتقدمنيأتأالث.انتثمردواد

ي!أصمددهنمديخةا473في5799مهنةا.مرطةاعليمقبصتاكيئ

أةلىء!مثهخص3002ء000-قنت،كااثما؟رمخظفب!مت!ار4بت!ه

.،3(سفة81هن

تة-ررموفثويا؟فيةاةوضىامنإئولدةاالأءصاضان(فيوأ

قدماكل3ركلا)هاءةاقوهيةاا--4إةتك;مؤفىات!طويىكادطرد

.؟ت!ا41Lتهالموااةرصاأ--نهنأوجد

لجراحااطهيبا-(+homasكا!33ول)افىترماس،ردع+ولرايةول

!5yphilis)الزصىعصضءق-ي!أعصفيا!ير!ور!ةظررمةالا!ا

%طر.وانالاطةالظلحعرضمنصةبمائةأضرهوأه:لىأنه8:مةلآ

واحدمأد-ف،والتهاهـالرئةدقاو!ىطاناسرا%طرمظأصبمفى

وأءب!شرةالزهرلر)سبباإودقةض!يذهبانم!أضخاصبحةأرصهن

:نبيررضوعدا!أرق!ةد"سوايغدا!باذسهآلااا!ةو5و.،هثضمراهبغير

The)،اديمفراطه"تيم"تاب(13) Change of Democracy)

Blich)وإمجار.ة!لجئثىللاستاذ and Baumgartner)يوردنجهوالمطبوع

ابه.الىالطبمن.9.حا

(V)1سورالمذ3المص!رN..
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الادويةوواجرانحمااطضاؤلفياظبيئةاصالاصكانتلقد"

وعادتأخرىمرةنكصهتولكنها4791مهنةبمدواسنممالها"لحديدة

رورضأنتةريبأنجدكاممهااهر،ففىمدن5591سنهمنذالاولىتهاصير

هنكثرأوان،نرصصلاء"برتةدموانةثاريلانوال!بالزهرى

الذيئ-افتبإتواثياناةالى5-.لا-داثالم!(ناإرهرزانديهميذثو

ارضيناب!رزيئبينإ!اانصفأفىا!يقةب!،ست"ءشعريئصأةلىصغ

.1(،)لأحداثالاء"ؤ"م

داثيجستريدرؤلجلة9691()2باء-طس!!عددثببءوقد

يد)فروو(Kent)كيةترجلجوءةالالاءهـي!ة(اءالةرتنار)

طدت--دن15يخهطديصر()راكسإضو%ر

الكبيرة5(كزومرانيايطابرءدنقى"د%فىمن!قثمرالخبيئةاء!الامر

الةجاحوأت،بةأصصا!ايظيرلاعةبىس-بوإةرووبرضجه!م"ممندن

إلادو؟الجديد.اصلأهراهد.مةاومةيإلزمانمنادة-صلكاناكي

لمصابيناعددازدادةفى-يث)ةثلىاالىلالوم!كلوفدثههها؟رالةالقا

-9591الى5591مةد-خ!الارا!الهنو-لالاضالاءريهد.

ضخصالف31مئلاالبلان؟رصا،!ابرنلةهـكان،2%0بمهدل

هح،5591سةةمفذ7%0؟هدلءهـدهمداهـداةدأي،9591عمنة

اكزااردضرالذيئاالاثهخاصلئك،وممبانمائيةلا-.ضهاا"ذ.أنبيان

يراجموتلذيئمتضمنةغ!وهىاظبيثةالاءراض4لمماطالمحص:!،

N.3،صالمذ-لور،إال!نمشاص"Iتاب3()
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ل!الذيئول!اترادهمكلةاهالجةإالمثنايخاواظبراءالاطباءدالهغ

وإءاي،الم!حقاوإء"ذاأنبقولانئم.أصلآلممالجتهمطببمابأيراجهون

الانكليزىكه،الشمببينوامهقنطالتكلمنقشر،اظبيئةالامراض

كاديلضدفقأنهنرا-"هنوالاسىاطزنالىيدعوماأكزوان

قدو"رريئأ.ظصةبصفةوالفتياتتياناةاهنالا-داثثبافيرت

احصاشاتبينبمقارنةاوإثه،بالاهراضوالخبراءالاطباءهنJA.،م

ءرض!إذيمولتةريرأوقدموااطارية،ال!منةحتى4899مندالسنوات

والض!ياتاة!.اناين385%و36%بف!ةإةاصاازداد!ةدالسيلاد

يقدرو.ةقطواحدةمهنةهدةخلالاليإلقوصصةة91و18لحينالبا

A.ؤواردديكدج.اادعتور .G Dalzel l !1 ard)االجفةئيسر

الاعصاكه!اوانتثارالا"-ررانان!كىالبال!حةلةطيمالمركزة

قبكسفةعثريئدوثإفقهاتوااقتيانإجمتقيثوههـدمااظبية!ة

بم!ذهمصالأسى-صأ094وا-هـبلنددمسقشمىد!كاذففد،الآن

-فة!ءثصريئتجاوؤتههمواحدم!ننن!نولموا-دآنلبالاهراس

بيقسنهمكاةت،نابنربرللبالاهراضربهد.بيناإساة!فكانوهد

سفة.03و14

أحيرةجدةهق.فيأأ!ر!ىالالأه-لاد!همةبالةهدامصروقئ!.

WorldHealth)الصحةلةا،والمفظمة Organisation)69تدت

منقث!عرادوالسيلادالزهصممماأنقوليرلمتقرامالمابلافىتنلفمنب!أ

فيمراتثلاثإل!بلانالمصابينعدفىبضاعفوقد،الما!قكارباءفبها

9599.و5891صنتيب!داتماركفيجمأوهرايطاليا
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:مأء،كللدلةتكاانإلةامصدةتاعلاواوت.فياتلاحصااف!ذ.

اطيماةفيالثمهلىءديدءو!لأ!ضهاكيالاثمإبأنكلقدلف!ى

الجشيةوا؟راثمالزنامحةاريتالآنمفهبدضلى،اطديدالمالمالاجماعية

لفواة-رروا!موالاقدامالجراةمنينصورمابأب!الخبيئةوالاهراض

يلا!م.ووبث!رووهما!نمعممه

ولفأةئعوظكثرة-3

قبوفىأوهففىامأاالا!ضاسبةالاسبابأ-د"والنعصلتح!يداد

بية.الثرابلاداس!نبين4الزوجباول،!

الزوجيهالدقةكلا!افظةقكهيرةص!بب!االذريةألىالم!ممن

كلجدلمل!ع!لىفناحون"ودا!بالمفىاططفهما،ةوالمرأالرجلجم!

الطلاقواجلىأص!خةةداذ5لأجم!.زميلهيفارقأندنماواسدص

)طلاقباةي!ااهودلجاهغعخمر"دأ،ييةلةرالهلا!افيجد!سعوارانةصط

ءاعمنواءدةمح!"فما5*ذرتإدونوالزوبتالاؤواجهنهم

وقددقيقةونصفدقيةةفيرء"159مناعروف!ضفبلندنالطلاق

.ذرة!م!ممنلمتبوزوزوا-اأ-اءاسقاةبدون%-يمأ3كانراكا

يدالذريةوجودعدمأناههوانب4أنبالشؤ؟اظبراء،مةيةول

مجتعي!دمما"وإلى،اطلاقائعوظكثرةفيكبيرد%للاالزو-ين

Talcott)إرسنامموتآتجول.جميحأوأيهمءلميه Parson)نأبعد

:اوا!الار،مالشأنهذافيقدم
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ال!توا!الاولىفي،كأ!لىماكانرأ،ت!!لا61ال!لاقوظخأن"

ذرية.!م!!كوتلاالذيئوالزو-ا!الازواجإيئأوالزواجبمد

ي!قلمأوأصابةاطإةإترااإطإةفيمنالزو%ينأحدكادأومهواء

الىالزو-ءة3،ءلإةثقةةو،مرةاكريةنة-15بدآاذافى،كذاك

.،)؟(بهفى.الاففصالفيقف!هـانوقداصدكبير

Barnessand)دمممايورونيسإرنذاسنالايرضاككدو Ruedi)

:تةالإب!،!ماا)مثانهذافي!،تحقبظولباب3،اصضةصاءاخلاصة

لمت5ثلةاهم،اطلاقبااهونتطالذيئابتوالزواجلازواانه"

واطتيةة،حدواطفلمنعشأيرزقوالمعقو!-3،طةلاايرؤقو

.،)2(ذرةبدونالزوجيةواطيا.أ(طلاقإينواض!ةعلاقةهةاكأن

6191(صزيران)يوةيوؤ!ااصادرامدداافيبهالاءترائاب.ومما

:لشهيرةانكليزةالا(Psychologist)الففافي"لجلى

،نالذيئ،أمأآوبأأثصكرنأنجةوروزوجكاساكلاجبالىهن

دا.بهدمافيأي!مرومهوءغاطخكليةولهوداكرةانجابيؤخرون

المناسطهنيمدلاماوآخريومكلبينيهببذرةبدوتالزواج

ي!نما،طفيوط،"نهنةوظتكلالزوبنكانأوسواءهتةالمروالمشاكل

TheStability)،أعيبكانيالحائلىالنظاماس!مرار5-لتا؟(1) of

The American Family System)49عى691؟سنةلجندنالطبولح.

The)،للحياةجمحالاميالاسلوب5كتابهما2() American Way of

.fe206ص1011سنةنجيويووكالطبو،(اأن.
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والاقىطجوالتذمروالك!هةالانقباضحيا!ماالىيت!ععربأنإدلا،نه.

لجناقدبأ!ماهناكلاشمراأدد5ولاالاياممعهـهرورذئ!ينأضينأالثديد

نأكلينبهوننانجفكونلاالممرانيةإ)!ثئرونالخبراءان.سنرطنهاة

.الاخرىالاسرفيمن!اأرفعطفلديها!ىالتيالاسرفيالطلاقنسبة

بلارجلكاطفةكحققلابذإثأثههوجدلمواتحذكفيوالصبب

وذكأهأ،ئكلنأنقيالمرأةرغبةولابأأيكونأنالةطريةفيرغبف

برغبتهايرديالنسلتحديدان.ظصةافىهـأةإلة-بةال!برىأهيتهلىمما

لصيا-ثازهاعلهايمدمأنكل!قماوذ!-أمأمخونأن-الظرة

.،المحاةيرغبة.وم!سرةأوأهلأ!يإ"ونومجطمحغاعليهاويفسد

ب!ور،تهينفريدادصتورثيراوخيمةالنتبجةهذ.والى

:قوون.العثأنهذافيبهالاهواالتيتحقيقا!م

اطرمانفيهاارداجضيجةالتيالأسرفيأر!حالطلاق!بةان8

.11(،الأولادعددأوظةالاولادهن

تحديد.خطةكللجارةالبلاد!بالطلاقابهانسبةتفعقىالتيالسرعةوان

شوارزآزوادادكموريتول.بهيستيانمالاالاهيةمنلهاالنسل

هنلا:افكلتراعغ

,Freedman)وولمبتونوكاهبيلمباحهفرالاساثة+ت(1) Whelpton and

3)،ال!توزإدةوالضمالعائلىاقخيط35(-لتماCampbائا amily

ation Srowthللا"تاPlanning, Sterrility and P)برردبيوءالمطبو

.04،ممه9591عت
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اقرناةسفمندال!قحوادثسيلىبهاي!ريالتىالسرعةان

فيحصلتلقدكانت.كسينهوحميةاوباءكشدةصثطةيخماالماضى

طدثأ3523عدفىهاوباغ،4؟91سنةالطلاقطدثأ836افكلترا

يتضخمالحددهذازالوما2891سنةطدثأ004و.،؟291سنة

أيذانأهذاأليس.469؟سنةطدثأ574035لجخحتىهذا!د

قدرلهاأ!برماقداجتازت-ضارتناأنكليدلالطبيم!قبلإ!رهن

11،؟اظتياص!لادربتمن

انكلترامحكةوضعتهاالتيالا-صائيةدرسنااذاالصددبهذاواننا

بتزايدانكلزافيقالونصوادثممدلأتعلنا،امائليةاالشؤون

الآنبة:إل!رعة

ثمأدط3691:5704ست

-ادهط9391:5597سفة

ثأدط45706:ا!74سنة

زالوماالماليةالسنواتفييسيرأهبو،اطالمعدلهذابدأثج

يينيزالأخركاولاعص.ذلكبحدارقح.519؟سنةحتىطلاكل

.اليوم-توهبوطتفاعار

شفعدهاالزوجبةالملا،تعشرةهنواحهكانتفقدامقجوأما

ضيأنالا0918سنةالىإلموتضصمانماالبقيةوكانتإلطلاق

The)،الجنسفالع!فة40كأ(؟) Philosophy of Sex)342ص
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بدلأ؟158:؟-ارتحتىفشيةأضيهأثذ)1بمدتنضةضبدأت"الة!مبة

اضأأأطلاقواالزواجبينء4التأت؟،9491مصنة؟.-1من

بلاخحصنأالائيةالار،مولهل،يداثررااطردا-لالالاإلىضحدرة

(i):4يةساةا0"ذنلبيا

اجلزوااطلاقال!فةا

08711:7133

51919:31،01

04911:0،6

24991:015

،494 ، 0 : N I

54!11:513

059)1:،34

85911:،73

فيهاكانفا0187سنة34كاناذاالزواجءددأنذا5وءهفأ

فيواحدأالآناطلاقاعددأصبحة-فىواءقءرراواالاالطلاقءفىد

المطلقاتهنتطن!موةثلاثوقدكانت.الزواجءددوهو4بلمظ

4691،سفة8،17ءددهنلجغول!ن0918سفةامرأ.ألف؟يخاهن

يبأهنذقرتصراتالآنعفتضاقدتلمطلقااعددنأكل4تحىاوا!ةلادلبدلمحأ

ا*تقداسةانموروكنألاستاذيقولهذاكلوبنا..0918صنة

.،-"المذ-لورص،بلزفكلتراووافيجماعيةللطروفالاشاستعرا"-لناب(1)
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اداش-تإلةدبةعلايخةوعةةظاأفإوب!فىهرةهرةالانتمانالزو-ة0

الزو؟تلايترل-يثالسيارةوقوتءلبمئابةبيتكلأ!بحلةد

الزوبنفيهشل"نزلاي!ىونأنمنبدلا،لبلمةبمضأويئالا

.ء-:ةرة"ةه!عيثةلجثانو

(Desertion-ى)الزون!-رااضمصنف!قلالط!ثا-وةثرخعو

اوجلطلاق"اهامةام3-يافيي!هونلأصايهإ-5و،!قدموةةثارافي

Poor)،اةقيرا man' s Divorce).هنعروأهناكالأإم"ذ.فةى

ئيةالا-!ا-بو؟و،ض!المرهذاكلقبةلمتراكلاثما1إدت!ةاسر"ليون

ازو-أ!ءبىتةدأةاءو)00.69ايوماي!أعصفييوجدالأ-يرة

نأ-وروك!ن+ةديرو--ب،ؤ!-ت"ءرقدر-لا526،9...و

.الزو-ى،ا!-رادطلةفي"قيمأهرفيإإثزوبتءالةطبرعهن4%

ور%و5ا(أصهنويادولارونما025كأولةاده-زانةعايهنتبذ!و

،مليودهما!يوناهن12هأكالزو-ىوا!-رانالطلاضا-وافىثكثرة

رمايةمنمحرو.فىنمأصكاق-25%كلةزائهبنسبةأى-طةلى

جمرا-دالذيئلملاطةالىا"ؤلاءأنإياناعنوتفي،والامهاتالاباء

Guvenileأquency)لشبانادنث!ومثء4 Del)هقةاراكا!لمشاالمأمن

كا.ءرأفي

الجنسيةالثورة"-تابراجع،5391ستةعنم!5إنماالارآمهذه1()

.8مما،صوروكنلدكئورالمذ!لور،أع!ي!في
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الموأايد:نمم!بةانخفافى-4

-طةكلتجرممماالتيالثهوبأناههددا.ذافيأ?أئ!أألموهن

خطبرةجةدرالىالمواليدأسبةفيهااتفضتقد،"لادهافيالنسلتحديد

اورإسنةفببدؤهاالنع!م!كانتحديدحركةأنسماقأقلناوقدهجدلم

ثحصبهكانتماذااتاليةا!بالصنحةلإلجدولالانلكلنبينوتمال.876؟

فهاأوكبف؟876ممنةبيةاكرلأد5ا1كأتلففي:خصافأع!ليماالموا

:هذ.الايامعليهمبماإلى!لصش-فثيثأفثيض(ذلكءدشخففىبدأت

فيالنس!كأديذءهـكةنتائجلبيانبلاغأحهنا؟ررولىهذااد

البلادهنب!!!ثتهطردةبصفهالموالىدنسبهظ!زفاض.يهالئرالبلاد

يدلكاوإن،اطركةرزه5بدءيختارهنذ-استئناءبدون-يةالفر

ممببهأفهةقللمإ،انأسبااعجمىهواطلمة!أدكليدل،!ا!ثيءكل

هبعهآنخفاضهن07%بأنانكلر!لقالمامالسج!اعرففمد.اوحمد

الموسوعةيالاعترافبءوتد،اطلمنحرواجكلمم!الموالدثسبة

خفضفييدكبرأ!االحللمغالصناعيةاوسائلبأنأيضأالبرثطانية

الملكيةالمجنةتريرعليه5يىلومما.ا)ةهـبهيئالبلادتفلفنيالمواليدنسبة

،؟019سنةقبلالزوجيةلجاةاادخرأكيئأن9491-فةالسص!نلمدد

مف74%أصبحقدولكن؟اطل؟ارسونءتفقطمنم16%كان

اصرخاضأوأ.2491-0491اتسنوبمدنهسو؟اروالزوبتالازواج

يأقي:؟ا-دداهذافيالمكيةاالجنةقرير

الا-رىالبلادوفيانكلرافيالاجتماعيةاطالىبهئشهدالأيالى"
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اطد.ووضعاطل"نعمنناقيةشب-ةهوا!أا.دإواانسبةاصزةاضأن

ايومالمواليدةسبةأتاشر110تأئيرطومنةص!أ،ةالاءسادنرألعدد

قصدإدونفلممقيديدءاووناغااةاساكانوهن!اب!ثيرآخفض

.(9،)ءهةاا-ةائ!سااوإخيرو

Wheipton)وعيىمرإ،وه.يه:ونثامما--بوكل andKiser)

نيوالزو"اتالازواجمن5،9%هناثاةحقبقاتواالاص!نة-اءاتمن

تحتي!قاتبدلعليهومماأ3(.وجهـمناو،و.م!اطلىضعيحاوونأمرج

الازواجمن07%منعكرأأنوزملائه(Freedman)مينبدفر

وجهكلاطلىلمنحا-ناءيةااومهائلهة-دمون1ي!أمرفيوالزوجات

الأوتاعلجةالطوفىرامها3مبهدلفونائرالاء"ةبه4!رحوءط.فهاهل

:!وبرإطاهأءر!فيالأجماعية

الهاولاتو155ادأةووةلالا-مرةاتتاؤلالاساسيالسطبأن"

.،)3(طلاكه!تةيارلاوااة!دإلمبذولةا

علينا،طهةبيةلنرااللادوبتحأوجهكلو!اطلئجهـ%ترف!و

الزواجنسبةقيطلم؟ظ5اءلاد.هذ.افيايدلمواوااجاوو04نصإيننةارنأن

فيهاقدههطت،316%5لاإ؟159و8769"يناتلهتوافياةكلترافي

يخااتلصةوافينجة،ةيهاالزواجةأ-5ظتقدببظ،و%503إهاهـدااوالسبة

4،.)1(ص

1أ)اty)،بةيخصوالتنطيط"مفال(21 3The Planning of Fert:

..صالمذكورءال!مع!نةزبارونلىوالةما+ااالتخطهط"قاب3(3)

-"8-
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وأما.../.5،69اليالمواليدن!صبةةيهابطت5قد،1391و9099

بيةافراابلادانحتاففيايدااواتبةوالزواجذبهبينالمو%وفىالفرق

الاقي:الجدول،فيبينه269bو.!9؟بينالصنواتفي

أ-ء4.ءطصأ-بهارنةهى

ا-واداالزواض!511-لمد

%3،8yبه%617إ-اتةر

،!،4ب%54،9أيا111

1،92!%08،9إ)يايطاا

0،53إ-%2،01باافدر"

1،54ب%311،بثدلهوا

653"إء%321،بكرةااد

4،،8ب%9121بىالسرصه،

5؟،.ب%3031بتلمزووافكلترا

0،83ب%62".بثبمونار

نسبةكاةتةةد!أهركاتلكهنف،أ!اكاطىءاظالخجوهذا

بدأتل!غاو،لصاكا!04ءث!رسعلهاااةرنا%رواأالىيهاايدا!أوا

6023وفي3591سنةافأجم!817؟صارتحتىذلكبحد!بط

091ا-فةلفأبم!3،9كافتفقدالزوأجنصهبةأما.الآنافأجم!

ه!.افأإكاى4،9ومب،359؟سنةألفإكاى،،.؟صارتثم

"يخأالزوجيةالهلا،تأنئقواطةاالار،م"فى.ءإيهترل،لذي.الأإم

أوكافىت--صارتقدلنصليداان!ررلممارسةالهلادافيلذمماءوااوجال
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المواليدنسبةفيهااعرىقدأكيالا!اطوأن،نقيجةأيبدوت

قدوأحيانأ،الزواجذ-بةفبهاإءترىقدالذىالا!رطاطهنأكر

بصفتتدلىالمواليدئ!بةةياقئاللااممنوأدزوأجلىب""أأتمعملم

يطانيا:فيبرار!يةاوثائقاحدىفيبهالاعتراتجاءقدومما.دسةهرة

ئيحمور.ةزالتماالمواليدنسبة،نألزرأجدث!بةأرقماعرغمظه.ته

فب،الزواجنسبهيخهاارقفحىماالةروةهذ.انبل،يئانقرنإ)حث!ر

.،)1(اضأأالزواجصنليه!علتقدبر

أفرادلهدفىاولديالمحدلهبوطايدالموانمةههوطمظاهصوهن

وا%تصارقضاءلفيالضهـبفيالاسرةلحجمالهأرري،لممدلىهالاسر

لي!سديهاللاصرالتيالاالآنفيهالصاحقةالأغلبيةوما.مصمقمرة!-وره

بينالثأدهذافيكبيرفرقهناكو،ودانأوولديمالا!ا%وودأى

الفرىترثأنولك.وبمدهاالنسلكأديديهة-هبلا--ائيائه

ني2599صعنةوالزيجات0186سنةالزمجاتيخاالأولاد!رددجهةمن

:لبة)2(التالصفحهقياإ؟دولن!شاا

الاسرةأفرادلهددالماديالممدليزاللاالفرق!ذاوكفقيج!ة

عدرركاثقد.الاإممرووهعمت!روتدهورهبوطهـ!اكرب.في

هو987؟و89لأ.بينالسنواتفيمتزشجةاهرأةكللدىالأولافى

Population!،والاحصاثياتالموهيةالمح!نعدد5(1) and Vital

siasأStat)6191ابربل،المنحدةللامم.

826،س9499سنةاةمحترافيالس!ندد5عنالىصيةاللبنةممربر2()
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لاولاداعدد

لا؟د

ولداناوود

به"اراولاداوثلاه"

صنةاواولاد-صة

عكرااودلااوعنصرة

يجماتلزا

0186سنه

م!9

11%

7؟%

47%

16%

2591سنة

17%

5%

22%

11%

%-

212صارحىبعدماقهبطواحنه،ا!افىىالممدلحصب08،5

21(.213منإقليلعثرأاطاضرةالأيامفيوهو.3599)؟(صنة

حسب74،ءمىوجةامرأةصدىالأولادءددكان%مرجلر

.5599سنة214صارحتىهبطثم،0191صهنةا!او!أ-فالممدلى

النسماءونسبة؟%،"ود"بىونالمتزش-اتالنساء5،نصفيهاولقدكالت

حتىاقزوجا!انساهاعددبروعهن32%ولديئاوودمحااهزوجا!

6؟%!ارتبمدحتىمافيتةثقىالنسعبةهذهبدأتو)حق،0191سنة

47% J.!فقدذاكمنالمكسوكل.5599سةة-اورتيباكل

كثرأأوأولأدسبمةمنهنواحدةدىكلالاتياالناءبةف!مهقىااكاةت

23.صالمذكور،اةمحترافيالاجئماعيةللطروفاستعراش"كتاب(11

للطوماتالمركزيقبلالمكتبمنالمنشورةالجيبكتبمن8هـطأنيابهو35()

.12ص9166سنةثندن

-94-

http://al-maktabeh.com



"دهـإدأتواحن،0991سةة-فا(تزو-اتاف،ءاجموعهن92%

.(1)5599صهنةةةط%6!ارت-فبعدمافي!بطافىبةا

"فىاغكلركلدادازةدة5اةرااءلادافيادكاوءررد!داذاأمار

اطباةنتةررمأدلدذفيا-؟بافاةا،فهااااوالهيىلفسبةالمطردالهبوط

3كل!باوحاةظ"يدةالجداواسعةإيربالندامم!!اخذوأابلاد،هذ.افي

نصمبةإفيافرقاو)ءن،كبيرحدالىاوفياتأ-5"ةي!اأههطاقد

اةإساظكولذا،جد!ا-يرلمالاالآنفياابقلمأيداأواوف."اوفهات

ة-؟ث!مكلادفياتنسدثمؤتدأدهن3ءاوةيبدودمايخ!-اعئير!

،دهماأةرهن؟وثرنالذيئأنءهنا.مههءون"طا،تبةرءقللوالد

فرة-اإن.بلادء(فييولدونالذيئالاطفالهنعدد!عثرأي!ونرن

منأنبدلاا-كاناءددفي!اقلزالماامأاالبلافىمنوالة.ساولججي!

نأا)ةروة!ذ.خلالامصةطاءتماأنهاأي،ق!يرةةقراتءلىبديتزا

بصأأةاوااة!شا-كاذفياعددوأما.بقالصا15مصتواكلحتىتحاهظ

كاقإلىأمرتلها!بهرقد؟أتهيخة21ثةالىكاروهذ.،يخثاهييونكاد

ءددمنيمهرأا)ة-افياتاوهءددوقدكان.ائايخةااهالميةاالحرب

اةهـتفييات5ا،1ءددكانيصأو"،3899و3591اتاتوافيلبداواا

تأب!ث،9391و359!ايخاالسنواتفيالمواليدعددهنفىأع

فيفرن!اإلىي!ا-روالملوالاخر!يابلاداهنا)فاسمنثهأعظعدد!

كاناواقراوفي،م!ومروجهكلادكالىءددفهالنةصالزمافىذلد

.هسالمأبمور،الع!كانوزيادةرالعقمالحائلىا)ءخطيطه)1(-لتاب

!ا2-
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/389،93011؟و3493611عهتواتفيةي!اع!نأ1ع!دنقص-د

الكاتأنأءربممدنفيا)-ص!ناصصأفياتمنظهرواكي

،معددهتدركلذريةينبواأنعنجمزوا,051-نةالىااو-وديئ

وأالايامتلكفيالمواليدفجةعليهكانصلماظرلميقدردكان)ة!تى

%25بة-5"جمولأءرفبكانا1دءررتةلىأنإدةلاقى-ةم،لمإذاافهةا"ذ.

.ا"دو-،هـ،بمد

51ا-هـسهةأوةيايطابرفىالامرايهاات!ىقدكانعاو 9 t-كا

لاؤلاداعددإءنممدللمالى-9491لىنةا!!ا"يت!ا4؟ةيرلةريةول

بممصبلااقأااقهةالى-طبةاتهاوذاكفيفقط689،لااأ-سةصدى

03و61بينماأهلهازوا!ءةدكل?مهقدوع!ن"،اا؟-مماباإثةةة!ارز

كلاطبقاتا"ذ.أنكلتدلا3بههااشريةاطالة"ذ.كاةتوبد.-نة

الخبراءةررر.وءا.ايزمانهنء-دةإولاضفةروالااةناءاوصصث

:ا!ددا"ذافيالا-،ءيةبا)ثؤون

ودبئهن3!رأء53وؤوقيزوجبنجبصل!الذيئا-كاناأن"

من،طياةاقيدكللديئومنعسأ-4.ءن!موجوزوزأحرإمةئلالذيئاأو

ةعصلآيقلءدفىلميظلىأنبدلااذ،الامرآ-ر!واينقرأن!ماإقدر

.،صهنة.لاثينكاإمدأينعهلىبد

خمرث)فأكلان...!ات"ذاثقدرأنعليك8،!الىمنلهل"و

إءقودمهوف3مةإ،وديئهنعثرأدن!مزوجين)-كا!ث-عنلماذا

29و،صمةة06بهد386%-!ا،ولاولىاصتةالةلإئينيى5صه-!ا631

(N)!المتحدةالاهم(8499)ال!عكانعددعنالسنويالكتا.
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ئات"صاإلاالخبراءبينaاالا!ههان11،0(سهة15.بحدمطضخصا

المواليد.4بنهالاهماملايإذلوناليمنبينالحقيقيةالميول!يدرعوا)-!

النقصمانأوالزيادةبصه؟باجمأاالهواملعذاكبدرسونوا!ا،فقط

اقزايدلمالصاةيةاف!.ةااسنةمجوكوإ!ذلك،ا-كاناء-دفىلى

et)ء Reprodu! tion Hat)*،نتكاالن!صبةاذا"ذ.انثقولونثمومن

فهو،حدةواهنعصأ"أم!كاواذا،بتظال!هكانفهدد،وا-دة"

نذكرليماولى.لآة!و!ب،واحدةهنأق!"كان!تواذا،زيادةني

،المههةبيةلترالبلافىبضافيلىلصكااعدفىقلةأودزيافىةفيةاطاالةسبةلك

؟ال!لادهد.ثطقياطةاوض!عتة"ينأثبذلدالمصكنمننهظ

-لمداله

ان!شا

الصافيةالنصبةاالىفة

خ!399

1 Voy

049s

9491

klM؟

4791

،747.

1785.

.(*3

،985.

30011

إلدا

ن!صاةر

ن!فىو

ا-نه1

0391

3591

\!04

5491

3591

0491

4591

فبةلصاالدمبةا

0391.

.،087

،،83.

ء491.

.،746

،858.

07.811

r.كاheo-2أم!5!برءو؟كلة!يدركادكتور11( Frederic Bu1(في)

Marriageكاه!؟ولأآ،)"والاسرةالزواج"كثا!ه And)إوركبأبوءبوالمط،

.932مما94995صة"

.32،س81ج5591سنةالبرثطاتةالموسوعة)صي(
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ال!،هنالارظمهذ.تحدثقئالولاأحدئتقدعاتسلولأ

تأحق،نفصهالمربلطوالةظرالفكرأهلبينالشدبدوالاقىطج

بمهاليهاالنصلويدعوديدتحدحركأيدونيؤاكيئالمفكريئمنكثيرأ

بذرو.ماشائج-ا!يرةتاثحهاثا!واعة-ررماأهلهنحماسغ

اطير.منأنفسهمطلكواوماالمضاجععليهمأقضت-بأيديهم

سياسضتحييرالىالانبدأوأفقد.ئبورلمهنالكودعواوالاتطراب

أحدرأين!ردعليدمايلىوني8الاقلكلأففسهملبلاررلمإلة-بة

الصدفى:هذافيالاجماعيةإلشؤونالخبراء

الاالعنصعوروسمهفى،اطباةإومكلقيدكاناافوسوماان،:قول

الهدوضعهبصددالاؤمأهنأبدالىرىقدالنربفيالالسانبأن

فياتنكيربصمأنجدلمقصيرنظر.أنأئبتةدأنهاطتيقةبل،لنسل

.،حضارتهممعنقبلضظ

قلهنوقىقدولججي!لسافرفينالس!عددان5:ئلا5ويايف

الباقيةالبقيةولكن،المواليدمنأكركانتفيهمااوفياتلأدلاخر

وفي.ا!رهذاأثضأيراجههاالنربنياثمحصرةاسفاعيةاالاممهن

اوفباتونسبةالمواليدن!بةبينا!حصاشاتعلاء،رننضهالماأصكا

سين!لالص!نقثهخطران،،وا0491و0391بينادنواتفي

-5!ا-
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ديةلأة+!االةظراو-48ومن(.)0،ةقطا-دوجيلبهفىقيةثا-قبة،الى

ةة!افىبحبكنااذاةشاأ5:اةربافيض!يراةت!افىديقوللصةظاا

-لاا-كاناةإةليهتأتا"!اأ--قفلفملم،ا-كاناةإةسالهاظة

رةهة4مههـثءصهةوىبمابهحيرأنا!الهن4ةأكا،%بلادلبلىلبطااامفصكك

بدلااذ،يضاية-يض"ت!ونأنبدلالاةة!ادةاهؤفىام!اان.إص!نا

(351الا!اس!3)فيث!!ارالمنض-ودهذاك5-افىوا1ة-ءةعندنافعقى%لىاس!بب"

أنة3اإةتج!ين"و%دتاذاوأما.ءديئأبةاااثةونااوتفاأن

بهةىودطأئذتةدلىأ4أمن،ة-4،افىلباعلىةلء!فةعهيرطبةة

اظروفاهة-!ياتاتح!!ءقءث!اإدلااقأاالىوةةاالماثللاهـ%جةظامنا

ج!أسفيخا!ذ-ذ)ثأيمفلمبتا،إت-رردهاوالوصط"لىالمثبدلة

(.CO،إنص؟ذأةلة%طرو%"فيلىةصبامء!نإقطر

طياةطدابهآتهـير!يمأطر،ان:لتربافي7خرءؤرخقولو

قانرنمناذ،الموا)ءيىأ-؟غ!اءهاطكلئه.لىأنو5،صالاةءصعرةة%ءة

اقثسدالىطتوأنةالةة-ةالش!واتنداءابتاذاأهةأيةأداةطرةا

ورصالمذ3"الاجتماءيةالمث!اكل"تابه3فيإلسليندليالاصتاذ(1)

.!9م!19/8

كطجلاكلراجيهتو"بهتافي3(Cole.خأ.لا)01ا..حد.جكولالاستا!(2)

uide-)،بءبدألعالماإلى to - The PostحThe Intelligent Man' s

War World)
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صقلةالاطفالاة-رو"سبتاونخلبدريةاكانيابعنتفات،؟نسواا

قانرنديلمعااكا!مهو11ذ0،5كماد!ا5لاااظئ!رو13لذاو-هـقياسببلفي

ئلصهااوامسض-دفيأ؟ةسيةااتاثاوايئعبودكلأءاعةيناءصىهـيرلةطرةا

هرادأءددأنذاك-ةة"هنإحونوالجةينمهةاطوااخاطلالمنتوءة

ئطاطلاافيتأتذئمإدءالأمرفيأ%وتولاشقهدملا51ثايصبحلامةاظاث.

اللازمة،سيةمهاالا؟ت!اطءة!ادركلةلاب!ايباخحقاترديوا

هنهاءداءأةة-ااءنفعا+بىأنلأوإ-ةةإةابثخى!يغاةظكأ!نأبقدرفيلاة

ذلكوءذاؤ.،جارلاهاهووهذا.البماث!رفيبهنأوأةطرةاةبب

نائم.؟ة-يةاان!هـاتاجبواردلىنثسيةمارة4؟ةيب.ولذممماااءةما

وهذأ،الا!ة!لماثط:اةاإمدرالزمنيخة!سوذإكهذانتب-4هن

أطبقماتوالملكيةاالايوتا!هنعفيربراةىأوفىقدالادتاريقاولر
ق!بهواصرانيةوانيةاطها-،ةاوهنفيةذمهاالاوالجا،تالرابيةأةنهبئا

زمحاوالزوالالففماءضبةافويةوالثمموبالا.مهن!ئير!ههت

1(.)،الإن!هافيبخالقار

مب4اسياااحميانواالىةظرأ(Colinءlark)لثصركولينيافتو

الآيخة:ب!،تهانسلادبد3lطرواإدت،

بدأدلا،الماضيةرونالةناف!ةهنيرقيعمدماإ&ضقبل.ؤرض!"ان

نيأوا"لفرنسااتخذتهارالذىالترذلكا؟ارىادثزمنناحولمأيمدهن

ب!ئ!أنعمعرالناممحالقرنأواخرفيبرإطايخاواتخذتهءثسالضاسعالقرن

شيجةهنالأي-نلماذ،إ-لافىلمفيادكانزإفىةو!،لطالقيام

.97لم87صالمذكور،بكاأصيفيلجنسيةارةالموا5؟-لتانفيرو-لوسو(1)
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وسيطرتهموسياد!موالاهكليزنسيينلفرانةوذأصيبأنالقرارهذا

،)1(ءبههـ.وا)فناءوإلزوالأولا،ل!ثللاهالماأربه!!يالسياسية

هنالدنيابلادمختلففيظهرقدلماار،فيالإممضحراءتهوفهذا

!ةقوهيةواتخذ!االبلادعليهاهذ.أقبلتلماالنسلتحديدكةحرشائج

!!ثاباليوماليونمائلةالنتائجوهذ..لنف!هااجماعيةوحرعة

أض،الام!تصهذاذعهـناهافىالأ؟(التياما.ابهامولالالبدسفيمكشوف

بخم!قدانبحد!ر،اطياةبكاتلاسذمثأءثااقدرةالمدةالهتفةد

ممةت!-ا!قد،والاقولاكوالإلىالاندرةهف،المافىيرةيهاأوج

)مةويكفبةهص!،ا3هقومايوالقشاء13افنابمهمةققومأنالفطرة

واالبوديةواكلوالكبةابؤسطلةهنتخرجأكانتاذاجديدة

والإؤدهارالرقيهعارجالىببصرهماظمحوكانت،الاحديئأ(لسياصصية

لاتبدأمهءيهأأدطشةلمهاكلدليلآيكون!ل،والحياةالبقاءلففسعهاوتتمنى

إهدالأخرىالاممل!بهاارانماا!ااطا،!هنالاوالازفىهارلدهي

"والازدطراوقيوذروةا!لاأوض!لجنتأن

mollأes)،اسةروةاالاصر80ضا(19 FamilظThe)جربلتيى

.9091مارس01فيالطدرعل!ها،ابومبة،؟بمز،
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واف!ر

بينال!ثصديدوالاقىطجالقلقبمثتقدالمتدهورةالأوضاعهذهان

ظلمفكرونمن،اةربمهاالامم!جممحثتأبعمداوالنظرالةءرأرإبطمه

أهل،رلتذعصواخطال!ههنيرصفيخوممالااعليهاإبدونمم!لااهذ.أبناه

كفييرها،مساءيميبذونمغوميةالةالئهؤونفيوالبصيرةالسياصة

بثانجدبدةأف!رننبحثقئالولاانبحئتقدلمأظارهنظروفيمو

تحديدلحركةمعاديةحركاتقئالولافيهاقدظهى؟،ادكانصثمكلة

هـابق.إلنسبةفشيئأضيئأالاجتماعيال!ىدكينربدأقد"لحا،النصل

حتىالآدظهرتدلمادقيقأاستحراضأالاءازرجهكلنذكربلىطولى

مخقلفنيارخيمةوفنالمجهماالنسلتحدي!،حركةكلردالفملهن

.بلشابلاد

:انكلا

ظص!لجفةانكلترافيالئفت1691الاولىالعالميةاطربإمأني

Nationalس!)التوميةارلافىةنسبةلاسنحراض BirthRat)،وكانت

والاتصافىياتاطبارجالهنعضولمكا33!هنشألفاالجنةهذ.

املىمواالتجميةوالصمؤونالاحصائيةبفنواظبراءالنجرببيةواللىم

م-4أفىلايدتحد-94-
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(Stevenson)مه!ية"-ونار3:ولدازي!اكأصصترصةءوطاقبلمنثبةيةدا

Aurt،ع")هومنيوزآرفىوادير،حصائياتالأا"راءعنادؤول

s h + m e*عدةوضحتالى-فةفهذ.،يةالطهلأشؤونالأكلطىالر(زرح

منها:ا-دjل!جاءهمارير

يدالمتزاالةةصطرابوالا!اطذرهنبضايةقىاقيأنطايخابر!،

كر.بالزياو-ةألةقصهذاةا-2إووءإي!ااقوميةااولادةنىهةهبوطلى

اةهالة،.هـيراادتدامندرتهاةدا!زةفيثأتيماكا!-ئضذدأالام!ندالى

فيدكتبلطب"انولىثؤع!طلأالى""شها"مينتوبخجورديرثةوداو

ا:انكلشر!إلةو?4اولاد.نصبةههوطثبيهرأعنبأمحرا!حةاوزارة

اةوهية-الأدةاوةأ-4وطة-5اظطرهذاو-4فىنقملمإذاافةا"

هنالةوىءداديإطاةيابر-!يرأتإدفلا،-داركهكلونعهلى

.،ةاراهالدر-"

قئصادإتلاا(،ءديرهدرسةBeveridge)جبفرليمولسيراوتا!

:لتهـداذاعةمنأذاعهااقها-طبه)حدىو،اندنو

إلرعةنتدلىإقي-اذاا.دواإواار!اتعددبينالثهبةالف"

ءث!ر!ط"ةأقصاةكاترارباصص!لىأءررفىيبدأأنبد!لاايوماالجارية

الثلاثينالىالأةلىكلأسهة؟يوفييتناتصأدبدولائيةالاالصنوات

.،نه"الا.عصفة

.-اءه،لهفربرلهنندرسساكارالاعهتاذرأيهوهذاكانوقد
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-رعة%!حرعةاةصكلترافية:تأف21اظطرهذاوجهفيوالقيام

League)،.،ةاةو01طبا41طار،إءم-بةصسهتأ،،)ة-ل!د5تحد of

tionalأ(ثح Lهأساولاجايئررلمثااهـافىةلأامنءظيمدءدي!اةكترثها(كابئ.

ططاةبرفياإةممرونأ-صكذلكالنانمهامالممهآاطربوأئناء

.ا-؟ناءرردتةاةصاتسبمض!طر؟بوالاإ%ةإقهن5ءلردماصصدأ

هطانيا،برخا:ةداورير،مهينمارإصه!براإ-تربدىأ4391مصتة"في

الضالية:!!،-4اةوميهاالممثكاة"ذ.في،رأ

ةمرطااةتلىإفيهاا-توء!فىاهظةاتكلبةت!اذانهايطابرإد"

يدأتثزأداللاؤمن2،اتةهلىدبدهارلاروا-ئطالرسبما.ليفياتةدموا

.،الاقلعك%25ثه""مرةاكلأةرادءددةيما

فيإطانبابر!ب511!يرةفىإةممرأباب"ردئم15اأاثهوراكانرقد

واج!اؤن،ا!ةئىموا1).ةاء13لةةكأبكاةتاذااإن!شأنالايامقاك

ةفبم!قاومو،ال!هكانةلمةء:كاةلجةها4لةةء.دة5%دسةمباتتذأن

لجنة4491سنةةي!ااةتأضا)ةرلهذاو.ا.داإو1ة-04"بوطءةاوءس

بملةمنااثء4-بىرسأتار-بدة018ظ؟كاأتاطءدرءةقب!هن

نيئيرلمنأا5ذكأااالارع!ا-راءإتلاوابيراةدااتةشض!ثم4ظة21-يهافىا

الىج!هثذه0المسنقهلىفيميةوالةلص"المصءلىإلى-اةظةم1511الرأي

وجهعفالتناعفيهوءثةت4491مارسر:8فيقريرها4-قد

:)ءةلضااطصةةا

تضاؤلةفي-كبيرحدالىد-ا(إدسببلي-!هيراصببالاإد،
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للاضبقاءواخقيارأةصدالمبذولااا!اولاتهويطافيافيبرالاسرة-!جم

.،أفرادهالعدداطدووضعالاسر.حبمتضاؤلكل

الظروفأن:تفصيلكا!التقرير"ذافيبهاالجنةصرحىقدومما

والمث!ريئجعلتعثعرالقاسحفينالقريوالمدفيةوالاج!ن!عيةالاقتصادة

طفالالاهجهوداستخداماه!نوان،فقيلاعبئأالكبير.الاسرة

Factory)العملنرن5كلبناءتحذد Act)كا،يميةالةواقوانين

العددوجلىالاسبابهذ.هعاتحدتتدأخركطعواملهفاكات

ثبالناع!رغب-ف،الماليةتارةسببأابيو!افيللاولادالأكبر

!اؤلىكلللاسقبقاءنافمةوسياسةنأجمةوسيلةفيهورأواالفصلتحدبد

بمدةهذابحداالجنةتةدمتو!د.أفرافىهاعددوقلةالاسر.-جم

الاطفالبكونل!أنورائ!اهنالمقصودالترضكانتفصبليةترصيات

منعبيرتمعددلمالانساثانجابيكودولااقتصاديأعبمأ.الاءصني

بهوضتقدبىمماظير.ماليةلأؤمةنفصهشريضهعنعبارةالأطفال

:الشأنهذانياالجط

ديهمايكونطقدركلماليةه!فأةأسةصتمنحأن-1

هالاطفالهن

تخفوطأئهبحيثادخلضريبة،زنكلالن!ديليدخلوأن-2

جين.المونوغير"!و-صمتدأطفالعدةلديهماكيئالمتزوجينكل

ثلاثمنأكثركلتثنمليوتواصعنطاقكلتجنىوأن3-

.فومحجرات
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الخيرةوالاعالاس!ةاكلا!الظةصتماريحهنيجرىوأن-4

الاقئصادىءووظث!اال!هيرةالاسرةر،.كل*اعدما

الى؟نوتمةلةكبصثء4إ)تحقيقاتتقومجمباتافتؤوأن-5

كله.المفهذ.كلالفنلبارسائلممخن!ونكبفالناس

،ذ،كأوصت-قأاللازمهنكرأاالجةةقدمىا!ئمأناوبهذا

alعية)لصناايدلتوائلساكوضايحةئلوصصأ Inseminationا+بم5أA)

.نالس!قلة4ءشكلكلالتظب

مهمةشديلاتعدة"أفىخلتهـ-د.الأجنةتر!ياتيالثفكيروبمد

فيها؟نح،لان.والعائليةالاجما!ةلىحياةوسياصت!(اةكاتراقواثينلى

م!فأةمعأطفلاولادةإمأا؟زةالنساهوتمفحماليمةم!ف!تالاطةال

ولاسماالمتزوجىيناس!قوااملاجواانطيماؤرصةي!اوتوفر،ظتمالية

.إعثر.الأطفادانيبفيتاسايترددلاحتىالULأعدةديهمالذيئ

!-ؤقياماطيةواءيةالا"ظالرءإةا؟ديدةايىاصة"-ذ.بدأتوقد

نسبهأتبريطانبافيالاخيرةالا-!ا"ئةفيببانهبءقدفى،ئمارها

نسبةكانصل!د.ةثبئأسض؟نأوارتةاع!دمفينالس!يدوقئاالموالد

وصار!ألفبهه؟84،مم!؟49؟و3191ب!الصمنوا!لهيىفطالموا

ممدلأتكا،5191و4191إينالستواتفيألفبكل4017

بينالىةواتفي4نم!ه0007101كاننالس!دعددادةويةالزيادة

i 9 otrl49؟N،؟59بينا&نوا!نصمة0000025وصارN

ازداداقيقداالف.آألطالاخيرةئيةالا"!ااءلانقيلفيوقد..691و

كا!هنأرفى،الماضبةنواتال!هعشر-لالاف!ترافيلىالس!عدوبها
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.11(يالجاراقرنامنالماةماانصهفاخلالءرردلمازديادئهبة

فرن!ا:

أ-بةانحزفاسظطرتطكومةتنبى--دأفيأففيها،نهاةرأما

ولذا.،نى!افرالشهبا"لاكالانخفاض"ذاممنىانإوفههرت،لبدلمواا

اطردإذاءددلمبأنيةوردليهاا5أمناف!هـوالبصيرةاأهلىدأ5فقد

والزوالاففاءامالمفيأ-45إ3ثههب--لةبىلىأإدلاة"ة!،"حذاةلةى

ةاريرءلميه-ررلوالذي.الأياممنيرهأالب(ئدةالا.مء-دادفيو!+ل

1191مهنةهتهأقل9299كادسنةا3كاعددانفأأرفيئياتالا-!ا

مليونبملإوزون!فادازفىقدكانوانوهو،04ذألففةومان!بمايو

ءظيمعدددخودةثيجةكاناغاا-افاافياحة،و،م6291صهفةن!ههة

ةهـنصاقينبألابء-ددأنبالذعروالجدير.!ا"رلبةبالاطءن

ا.Xةرة-ايمنمن7%و2ا)هـوماةونايؤن!مأ-فتضضموازديادفي

ني،اةراإ!فءببرى3مةطاو،ةاءررخماهـلم-فيلىلا-كأإثكلمااذ5و

أفراد.ءددوكانيرتزاإلإد.ثبنبالابعددكاناذافممبصلأن

ذلكلهحنى،الةصليةمباتأهوامادز،الزماد"-ذاوبةصيةةا!ليينلاا

ةصدخيرأوأ.هار-رفثةاكل4لاةاثهبالذلكاةويةااطياةأن

إةأوءة،د!نالزيادةةوى51نحادالأ"باصمةولة-ركة"هـذهـا!بثا،ت

نثراطلىومفعظيميحرمنأالحكوء،قانرفيماأ!درتوق!اظماهـ،هذا

إلسعرأوالعلانية.اشار.أوأوكتاإة-طابةووسمائ!طرة"عنالمصرمات

.0691(تموز)!وليو92:طافيةالبرالاخبارمجلة(9)
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رأ-او4يةولا!نالهانرنهذابمو-بدكموننةسهمأالاطباءان-ف

اقناصولكلكثرةنا)سص!ولحل.اطل.تعنهيذفي!بثماءعلايخةأو

ايددذاتالا-مرتمنح؟و-ب!اواةينعثمرةهنوروأةيهاو!هتقد

ط!(وتوفرئبااءسابحضمنشةيهاومالهةفى7تم!الاطفالهنالكبير

!با-فراجورأوفي،إشوالمعاوالأ-رارواتىفيءترردةتسولت

تنرضذلكمنالمح!سوكل،واوساثمالجوإفئتمن!18ىإ،،،اقطار

واصصنيتزوجونأوتزو-ونلااكيئكلألاتاهيةاضرافيافيها

وتودا)-بسبا!اهنالهيرمأ،ةتفدفرشاعأن،ذرةيخببوتلا

يخاقواءقأ2اة،نحرالاءسحمهت!بهاقىاتااقأمازاتطهلمغاق!ةلىءقو

نسبت!اكلتبقرا؟دإررة11-ياسة"ذ.ءؤفىاتقدإررأتوفه!ة.الفطر.

الاتية:الارقامذلككلتدلكا،للواليد

اهـأبمالمواليدنسبةاصفواتا

04915،14-369؟

؟5،؟9112-4599

4692 0 1 % i

47910،12

51911812

لسنواتفيا%36بنصبهس!نهاادعددازفىأفىقددلكصنقيبئومن

.4591و%389يين
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ا-انيا:أ

ليالهبوطرأى،اطمكلنظامالناؤياطزباسقولىلماألمانياولما

بذلجهورروكا،إلشمبالألمادمحدق!ركبرأليدلمواافصبةفىالمطر

:النازةالجرائدا-دى،لت.4تماكأونداركلمقاومنه

ثأفصى،هكذا!طظلتاذااوطفةفيالموالدفبةان،

فيهوينتىعقيمأضهبأالاالااافيممهالشحبفيهلايكونيرمضلينايأقي

.،اطاضرالجيلبمهماتللاضطلاعالجديدةالاجيالىانبماث

يمنح،نرنأالنازةأطكومةأسدرتالخيفاوضعه-ذاح0ولإ!

المماملمنالة-اءتخوجبدأتذلكومع،طرقهوقىويجالحا!صثتمايم

Marriage،)اجالزويئدهس!ءظيمةاخمبان)صثبااةتحنبولم!او Loan)

والمتزوجينالمتزو!ينغيركلالضرائبوقفرضالزواجفياكرءيبمم

لمددافي؟ينالافراد-أومميأجزئيأ-الضرائبهنتمني،وذريةإدون

كدبرنجنيهملالنعشرةهنت349؟ست،!ي.الاطفالمنعهـثر

تررتأ!ا،كاأةواعيرجلألف006نحومنهااستفادوتدالزواج

15%ادخليبةسةهن!زففأن3599سنةأصدرته،نرن؟وحب

ثلائةينجبعن55%وطفلينيفجب!ن35%،وطفلابفجبعن

النمازتيخاأاطفيالمواليدنسبةبدأتالتدابيرر!ذ..كشأأوأطفال

،؟39وه؟39؟بينتلسنواافي%6،69كانتفبيما.فورهاتفعمنقى

.491و.3691إيخأالسفواتفي869؟%صارت
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ليا:يطا

نسبةبرفعال!م!نلزيادةاهمامها%لىبذلتموسولنيحكلمةوان

قىويجعننهتالشش!-ذاف!ى.3391سمةبهدا5بلادلبالمواليد

عفوالمقالاتوالرسافلا)ممتبنثممر!ر،نرنأوأس!رتاطلهفع

اتخذتوالتناسلالرواجنياتسلترغيبوهى،ا؟لووصىمعرمات

اصرحو"طا.يخالماوأنساغوانفرتحتآننأذكرثاماقدض!ا!واتهن

نيالنا!رقىغبكانتاذامقا،أوخطبةأو!لك!أنإيطاليالانون؟

ويجوزضأ!افيشدخلىأنالثمرطةاخصاصهنجريمةشد،الحلمنع

والنرامةإلمقوبةأوماليةرامةبةأو4صتبالمقوإزيقترفهامنياطم

.الحادةالظروفوالأطباءكلحتىمطبقأهذاويمتبر،ممأالمالية.

!ويد:

-(Tryggar)جرافيقىهور-بقأصهاد5اسوا51وزرحدأ،لهمما

:هدةقبلالنهابىالمحلسفي%طبهإ-ررىئناءأ

ثأفيه،الاشحارلضذممهلأيريدكاناذاا!وي!ياالثممبان

أصبحلةد8وطثهفياهدالموانسبةاكأةاضلمقاوءةالمؤفىةبيرالنداشخذ

فؤاذ391،سضةهةديلباويندرالتإية-طير(الموايد4"فانحناض

نأالفنبيههـذاتأثيرمنركات.،ادكاققئابدالهنةظكهند

بفقاريرهاو!هتصةظلجةة!91مايوه،رصثىا)ةتالىويدةاطكومة

الجئها"ذ.حظتتراففى،أو.طحومةامأم%إدةدحىاصه،-5ل!خمةا

عددأقلبمةأرأوئلاثةيكونبحيثالأصرة-نججمالعهلىكلصرورة
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بههـتقاريراط!ومهاتخذتوول،بدالصوفياسرةكادىللاطفال

:الةانررةالا-رأءاتهنبأقيمااالجنة

اطنةةءرمولىلى-5الممافمةالادو؟إتكلإ-،-الرلا1

لقومية.االصصة

أطفاللهمااذاكاثمافيارريئالواءناضرا"با3-تخنيف

.صةز81يبانوالم

لأ-هـ.ة.ا!"الرضلدوراءنشاا-3

كز.أأوأطةالثةثلا،كانلمنء!اةررراهنوي11الخصم-4

(9).لطةالاا)سمحهنيهباايةدولااداعداصهيمالاواصحةاكلةظة&اا-5

د5ا-وافيالمواليدنصبةكليدةا؟ثالصياصصةلهذ.شبماينأفىظاهصوهناك

الاقي:إلجدولذاكصتمرفكا

فاأجم!لداإوا!بةاتلصموا

؟4"1391-351

3691-047،81

1،91-447"!\

.أخرىيدهرةفيا!وايدالموافبةه.طتيخةالةاالهالميةبحداطربو

والأسها!اليوصةتحقيضاال-لتحديدكل-ركأقعرفتوةوالاد

الغمائجهنر2ظمامنهاظ!ر-ف:ت!اوقىتروءثاالىثمبدئهاالى!عت

تأإفا!-ن،بةوا؟جره"لحطالتطمو!موضمت!ااقياالبلادجمهيمفما

فيذهندير-خأنعىىنهةإ"ذ.اطركأهنلإسلاماموةفكلنحيلك

سلو!.اتحوأوسهولةكض؟لم!ا4امنددماليهتجضو-هذأبماص-

حكومةهصالأففافيةأبرمقدالذيهوالبلداالويدانال!بدالببكل9()

.إءلسشانسكانمنعددالتفليل!اساعد!ا-ففطأشهرعدة-تبلإ-لحمتان
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عملىي!اومم!بط

اهـ.لأسبالماتةا-ف!اتاسقما.فياكياتفصهي!ااضسفوالاان

،أ.ظوة04ثأدةهاذا،اةربافيوثائعجهاالفلىكأديدحرغقير

:ء2!أنلط-ةيةةإليناتقفز

4-رعةورواجالة-ريىكأررمفةأنئهوء!طا-*با)؟سأن:لاطأو

عرايبماشهدث/أنءليه!تةضياقيايةطر!مأ-كاأن،الفربأهلىلون

المدتبةظامأنالامسحقصهةفيالرهبىبصه؟بهاواء،والتةاصلالتواد

بينهبالرواجلاهىة-داكى!هاديةوالاقتء.ةالا-ظواطياةواطضارة

مماةدوالملاإصهاتشوفاظامنعفدلم-لمققداؤيو5،ترنينمةذ

ته-مماوئجهنهآءقافةرةوا،مهلإتاوإادلثوهنااز-رولااالىلماضطر

اة-لى.ابدكأدفواصتأءةد؟،."دتوأوالملاب!هاتوتاظراهذ.أفىوو

ءثمر،الراممما(ةرنطسهأوافيعلإ"كانراكابرسائلج!مكلوتجوا

والرءبةاكرةالىالحفينالزمانذاككببتضي!مكافاقياظر!ملأد

تثيرخلالىءليهايطرأأندونحتىاليومفيمزجدوالتنادل،الفواكفي

.المدةهذ.

مهاياأفي4بهرإة1،(الأجههاااقيؤاكا!اكوا%طارالأدأ:اطخرأو

5--!ا
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يدشاكىالئييرأنيبرمابدوننبنتأالةسنل،بدلتحديدهاةأطاةس

المضرةءتظةفي،الةطرةقوانينكلتد-لاأنالنصلتحديدحركأ

الفطرةقوانينكلبدخلأدكلكيجوزلاأفهووالإنسايخةإلإنمصان

ذلكهووالتبديلالتييرقيحقاذيوانما،والمبديلالتنييرهننرع

تجنا.قدالذيوالاقتصاديةالاجماعيةوالحياةواطضارةللديخةالظم

فواة!ه4مخالةكلجبارألممجبرهبلالإنسانمحملواكيالنربأهل

ءنيفأ.جر!اواءلاكالدمارالىومجر.الفطرة

الأسا-ية:المباد!ىء

وإنناية،بيةاةراإةالحجرمنلخقيناط"دالذيئاادرصمينهذيئان

الاصدملألى،التباعدهنوبهيخ!طبيننآماوطويانالأسلاممبادلمحماءالى

نصاتلإالع!ركقررهااقأاوالمفاهجالطرقكا!ومبتةلاةلةطر؟رويئ

كلبأوالةائلةالشاملةالقاعدةكلالا،جتماعهةوالاالصمخصيةحياتهئي

عليها*يرالتيالقوان!عين،الفطرةقواثيطح!اتهفيشحأنالإنسان

واالدىأ.ء!محالف!تها.يجبر.ظامأيتبعولابأجممهوالآرصالطواتفظام

فيبثيءظقصماوقمالى4سب!اةاالةأناطمميماةرآنابيانمنفملم

ياكالمستةيمبىلماراالىالأصثداءةطرةكلالاوالا"رضاالطوات

اوجودفظامفيالهه!هنايىوصطقدبمعاتجومأنبىدكهتعليح

ل!هلإم:الصلاةاءليه.وسىنداكللىثاونهسبحاليقو.كا4أ!قماء-سن%

.()1(هدىنم"حلمهسي.:كاثأعطىاكيئنار)

..:طه1()
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هذ.نيالمذكورةالهداةتجموالأرضالطوا!في!ثيءكلان

يدوويحيدأنكلظدرغيرلا.نهو-ذل!وختو!اذطنكا!الآية

الا،ا-دكأوتحالىسبحانهاطةبنبهنالمعينبقالطرعفضمر.

ذلكعنمجيدأنكلالقدرةأءطا.قدبنف!هتحالىاطةةان،الإنسان

إصنخدامتأخرمىطرقأدوتهنويضرعسركهيأبى،ويقاطرا

اطغيةصةهنواصكن،سيهببذلويحلكهاظطىءوجهكلوذكائه

واصلكهئهبموبمةدالإنساتعهبخشبىطريمأن-كذلك-

ظطىءبقهوطر،إضقيمااالهصراطعنشكبهبهدفف،لهوىاتباءا

اقة(..هنهذىبميره-قىا."ئبما"طنأضلومن.)ا-بخاعها!لالاومن

ظطق،عينهظاصناتألنفسها)ضلالهذايرىالإنسانكانوط

لحيانه،ا!دودهنوضعةررعاونججاوزاطةطريقيتركعضدماأنه

عيالاه3خرفبىأتبدلااظطى.سرصلا.ننذ!عهيظمهوف!نما

فقداالةحدوديف!ذومن:)الهلاكهوأردالىومو!لات"هضرلم

لنييرلإنهانا!كاولاأنيمالكلالةر2نبهيصرحومما.(نفسهظ!

عفطايخةالافحهأعصها-قيتةفيمبما،الفطرةقوانينونحالفةا!ةخلق

.(الهخئىفلإضرهنخممولا!ي:)نفسها)ص!يطانالااالييير!ئط.لا

تتصعواولا:)الابدالىالاهزلهنالإذ-انعدوهووا!يطان

إلسوثوالفححشا-أ."مإصافئماهبين.ل!عدؤانهال!ئعيظانخطوات

والحضارةللديخةظامهالاسلامعليهاوضعقدالتيالكلبة،لقاعدة

ض!هن-الإلع!انواجبمنأنس،والافصادةالاجماعيبماواطياة
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مة-ءهايحةقلاأن-لإذ-انيةاالجاءةفيعضو"وحيثومنةهـد"و

ءطا.أع!ما*:مينتمامأ،ولاالةطرةفينةواالاوةقتهةطرمقمصياتهن

يىادنقيمأطرالذلكوفةأالأيةر،3وةة%م!ررمناةوىواهبااوامنالمة

تأولاقوا.هنقوةيطل.نلىفايس،إنةسهالب،االه"دا.اكي

بحة-الا!ئميطانقياد.اسلسأنولااطة"دمىءنامه:-داءيافيبحرت

.اةطرةاة!اةوااة"ا!ااطهـقافىو"لا-44دب015ء
ا،

لاةسل:وتحد-دالاسلامءرر!يه

ا)ة،ءدةيئءرز.ؤصب?"وا!هأصهلامالابهايمفينظرتاذاواةك

امه:ا!لىةدةء4الا-ظواط:اةاددأث"الاسلامنظامأنعيةت،إ!يةا

هذاس!ةيىءنضيحرأدمملىفىأ-الااءمقىاقيصباوراءلاواءىلدوااتاك

تةعى"دوءتةطرتاءهت!ههن-لىمصلةةااولداواةا.-لم!ما!!إةتا

ط-أتءن--"طأفيقدءو.لا،أ-انا"وحيىمن،الإة-انأن

أيهإددم:ظهءأوا،نىلهـدكأفالى-،فطرلرضامنضيزةأىلاسةة-4

ةءلأ-،ءصوصه"ظروةأيخاقءفدطكياه!ء!وسطراز.ءت

إ!حأودابر.يةطأدالىءضطرلمةة-،الإنىإنفيهي!د،الإنهادة

نأواك.ولذاتهالاقتصاديوالرظءإادى1الر،0ابتفماءلفصلأطد

عنذكتثلفاؤطركلقاءاكاناذاللىدنبزةظاءأأكهذامنتستنمج

،نه،15ناذعر)مأ1صهو!،12اظروفا4في!ودولم!وصأفىلطرازا

وشغيبالانسانلنحريضداعهةأوسسببيخهير-"8أنالبشةاروألهن
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مةنضيماتعنوالانحراف-دشد.ءنوالتجاوزاقهخلقتةيير.في

.اةطرهانينتوا.

ةليه511شأفةامهتأ!لىةدالاقتصادية!حياةبظطمهوالا-لام

-نةفارلاواريملا-تاءنى3واة،روالمبمروا!الرمحرفتد،صاليةارأ

مه.ةأ-يملإرثواالزكاةضاطراب:!حثب-رىوأ،المالىوجمها!نصونصيا

اطي!9ءاة-ولتةداقياوالمذءراتاةا-فىامن-فيرلمتستأصل"فى.

الرأصي(لي.سوىث-صايم!أ)يمءزرإبالىرب511لبالاقئ-ادية

-ةوقالمرأةأءطىةدء-4-:،الالا-اذبةظاههلامألامهأث؟

ت!واطدائرةآنأعيالر-لوإح-."مافىسرمأحة(!أوجملالإرث

وةطر.ةطرت!ا4تقضخهما-صهبرراو-لىكللداو.عن-تةلةعلما

،ء-الىا،ج!،واين5طرالاخئلاطءنالاحىجابة"بقانر!ىو،-كاو

هنع:!رلمجة،عيةلاواصادةالاةة!انلااةحباءنأزالقدذهكلةثو

الافيراتالى-!طرأوالمرأة-شتهدب!ااقياالخاقبةواوذا"لىافاصدا

انصلى.اتخليدوكريةاافياب،الةطري-ب!اواعن

كأرثضأ-هـضهبلنصانفيادطداظلضةيىا"لامصالاأنكا

وا!وى،-اطةواليالث!رتوأ)ة!ءلةالاحياةالدنياهذ.فيمجيالأأنكل

مفكفيرالىالمؤديةإطرتاوأوصدوالحرالزناحرم-دذلكبىهو

ابذويئمنانهألىلااكأهلىلتياصهت!ئار،والج!ودوا)طربواالىاومشاغل

بة-ةالزأصمإبووالمم!ه!كنالملهسنيإلاةئصادوأص،الئميافيأخوان

وراءقوتالمهوالاسترسالىاظلقىالانحلالذلككلوةءمأ،لواول
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قدلا.جلااليالا!سبابألممنهواكممط،الففسيةالمذاتواالا"هواء

اواصمع!نالنجاحوالانتشمارمنتعادةماالنسلتحديدحركأ-ادة-

فلوالثضامنوصلةان!الىالاسلامدطفقدهذاصوفوق.الغربأهل

!ىو،ةلجزواكيناساوالفقراءاكلففاقل!واادالجيرواكانةلاءرطما

هذ.تلشءوأح!مهالإسلاآايمشا.فكلنانيةوالاهوالاءو.البخلعن

ششألاخلقيأوصمطأ،الجاعيةبصفتهابئحوني،كلاففراد.الإلسانني

أبدلم.وأسبابهاونتحديددواءيفيه

الاالةعبدلمبكونل!أنالإنسانقدأمرالا-لامأنذلكهنوألم

رازقأغير.نييرىولاعوتكلالاشوكلول!بأويفهالاشقدولا

نأدونيحولماوهذا.والا"رضالطواتنيووحذيو!لنفصه

الايؤمفلا!مأحيوافأمنهتجم!التيالمقليةظكالافصاننيتفشأ

.جهود.كلالاكلتجوولابرسائل

دةمعلاكمصاواالأجماعية!اةلإسلامنيناتواان:الةولخلاسةو

ظكهن.داعيةأوصببصمحتقداووطنيهوقىبيتها!ميةتماليمه

يدكأررحركةقدمتوانتشرتثمنسأتلاهجلهاليعىاالا!سبابوادوا

بمهكماءسدتأسلاملإ!منأمؤكاناذاالصانل!،.يمةأفرايخةالمدلنهلىفيا

فذمهنيشثأأنأ!الهنف!نه،والعمليةالفكرةجيةإامنوقوإنينه

فيراتكلالاقىكهظروفتهحيافيتمرشلاأوانهلىأتحديدفيرغبة

المصنقيم.الفطرةطريقعن
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ألنسل:تحديدئالإسلامفتوى

السلإية،ج!ةاومنالاالنصلثحديدمسألةكلتكلمناماالآنوحتى

لابحايةأجهةااومنإدأ،.ه!لا-لامفيافتوىماممبالآدلر!وشال

الإقدامليصىأنعقاعدةيمة4هواضهأحدي%اءتداالمر7نان

فلثفمرنصهئمولاعص:)الشيطانأكلالحملهنالااطةخلقيخيركل

لضيرأناستمما-شيءالايةهذ.فياطه-لمقتنجيروالمراد،(اطهخنق

الغرضبهيضيعوجهكليهتمدلأرأو،لأ%لاطةلمقه.الذىالفرض

ا!ية-اياعدةهد.تحت-الاننةظرأنةهاينا.خاتههنالمقصود

ارجلبينالزوجيةالملاقةفي-اةطهـىااهرضاأي-االةخلقهوط

6ثسنلزملاأماطةظلقالتضيريتلمزمالذ-لىتحديدأنوهل6والمرأة

اذيرض،ادؤالهذاكلالثعاثبالجوابالىيرثصدنابفف،اقر2نافى

.أةوالاوجلىبناووجمهالملاتهنالمعصودان31،يمولوغرض!

إئتوالمحر.ث!اؤئم):شمالىقولافييانه-،5فقدالأولأط

شالى:تولىلينضمنهالاخروأمالأنض!م(مواوقذششتمأن!ىئمحر

:جصل)ليمالشح!نهواأؤواجألحأنفهمنلمخلقأنةومن.2يا)

.(ورحمةموذجمنكم

Biological()يخه،قيقياتيةالاشينهائينهن،لأ"ولى Fac)

اطيايةاوجهةهن،وجل.والمرأةاوجلبينالزوجيةالملاقةإلنصبة

ئبسىمنالرالفطريوالفرض،اطرث"بمئابةوااهـأة،اطارث"بمثابة

م-هفصرتحدبدا-65-
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يثصركالترضهذاوثي.!ريالبثالةوعء!الاسقبةاهه،-اينهماةالملا

.كذادأ1(والنباتاط:وانلإفانامه

الأبةبهنهاصتدلإكسآنفيإلأسلام3إتكانبأأنالمه؟المضحدمن.!9)

اولرثأثال!ددهذافي،لومما.وجوبهبلالنعلتحديدممروعيةكلض!ا

اءارتفملى!الزرإلىءاجهكانإذاطنفالى،الزرعلنرشإلابحر.ث،لايمعالى

إنبانفيحقلل!ارثفااطرثإلىطجةبنكنلمإذاوأما.حرنهبأقيأن

ةءرلىإلاحرنه6!يإلاأن-هذافوق-اططرت!لاأيءابهبل،حرنه

.اررعإلىالىطنطجة

اطضيالانصاللايجوزأنالفرانلاياتالةريباتفعبراذاءبموجبظللازم

لحلاوفوعبدضهمينفيرزوجأيخاحئيحرموأن،أصلآعقيمينزوجافي

نأالتذيرهذابموجببتحغاكممطإل.أخركهصئتنرطفلإلىمجاجةبئ!عرامالم

ةيرمحأجةأ!االدولاأعلنتإذا،وإضرافها8ادور،5،تحتالزوجيةال!قةتدخل

أعلنتأ!اوإذا،ز،؟خ!ملايئربواأنجميحأسكاظمنلالربفحلى،الاطفالإلى

ثم.فورلممنزو؟!موينبيماوالجةيجددواأنفعيم،الأطفالإفىبحاجة

دةإلنسا.منم:الحكوهةإلىالققاريرقىفحأنإلتفعيرهداءمالىاجبمنإفه

مارأتإذااططرندقساءةأنبدورها،"اطءومةولىأال!ولاحدودفيحملن

الر؟ل!ويحرم،الأطهالطإلىء!اطقدركلحملنقدادو،حدودفيالنسا.أن

نا.لم.يقربواأنواحدةدفةا،مموهةإءلانحماعهمهند

حئالأنءئلهءطلمالذي،بوبيةالىلنطام"الشاهلالتخ!طهوهذاإن

اةءاتببري!ر.-رول!صمهأتالهمىبصوالجب.مينالشيوةلوب!ولا

والمرأةالر-لباياا.لاةآؤوصةأفئ!بيهأنسلتاولوأننامع،الفرانإلا-المذ-لو)

الهقلمن"-عةلكاأتإذاشةصأيفان،كاهلئ!ثبيه،واطرتإطارت"

بدحرئهبأقيأناطاشت!اطراممنانهنجد.يمرأنيمكنلأ،والفهم

فبه.البذرةإلما+ث،
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آ"رغصضأوالمرأةالرجلبينالزوجيةالملاقةتبينةالها،والآية

تأ؟ممنلااقأاالمدنيةالحياةواثاهةالبماسرىالنوعكلالا-قبةاءهو

ولما.والزوب!كالأزواجهحأءوالنطا،بلبمثعرةإلابفمان!ا!ئفع

وضعتداحمهتباركاىاظاظنلذا،وحد.إلإنسمانظسأالمرض؟ن

فييضمهمالمامرضا"-ذاكأقيقالىادواءيمنال!نهانتكويئفي

.تاتلةبااأواناتطبوامنغير.قكوبئ

اثه:تاقبياق

،ءه.لوبديرال!كون"ذاظاميرو!اوشالىسبحانهاطةان

نأاةذاءامن،لمة!ود.أضوادوااةذاءاهمابأصريئالأهتمامفيهترلىقد

ء-ررةالىةظاههبقسييرثاممةة-5اممونا"ذافيالمو%ود.ةالاؤاعفى-5

النا.يهالأ-!سادوأودمع،اوافرةاخذاءاأسبابهيأهدو!ذا،.ملومه

أجزا!!اهن-زءاوإ-يربهاثلتحم-فوهتههألتذا.؟ذبأهلية

ةاناباالأ--ادتكنفيلموو.اثذاءاطلبفيفطريةكلرءبةنثأهاوأ

،اةذاءاطبفيطريةالةةاوءءذ.-و%ناسوحيواناتنباتاتمن-

.ةولأأضر-ركأولا""اةال!ونسل!بقيتوهـابمهاء!لكت

الأفرادا.قاءابعىتأءيةالةطرةةظرةفيا3وحياالأنراعلبقاءأثالا

الكلنإةاءأنخبىيرةءفىةالأطبا!مليىالألرادلأد،وحيات!م

الاوونالأفرارريموتأنقيلىجددفرادأيردأناستلزمباطرادوضير.

الةطرةاهقمتتدالجذرةالضرورةوقحقيقهذ..علهمويحراليرثرلم

يئتكوةئو%هللاوااككرإعتباربينالأنراعالنقسيم!ا.ليدلتوابنظام
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الاخر،الىمن!فيكلالميلانووضع،الأفثىنكويئعنمخقافأاككر

أفرادأهوتهماقبلتدالأدالاالجشىللاتصالىبينهماقو؟ططفةوونج!

،اكهـصهـداةيكنلموو.ال!!رنةطامتصييربمهمةالقيامجدد(

كجنصينوالمرأةاو-لأووالافثىالذعرخلقالىطجة!ةكانتلما

نحنلفبن.

ةيها"لقتماالأولادةالكيرألانراعان،كأأ%رظرةاةظرثم

هذ.الانواءلاد،وتربي!تهمورطيتمالاولادطبقويةططفةافطر:ا

تد5الاولادليلةاةالازاعوأط،الفأسا!صردع!ةحيةتهتىانما

والصبررطيتهمكلوالع!رالأولادطبقوية!ماطةةافطرةفيهاخلةت

أةة-3و!نظوا؟!رلميسئظا-فيسيرةغحيرةءفىإلىإيضقىفي

يأطفا!هنأتفالافارطةرأثنجدابا!اAXوفي.يأئمسعهم

افى.وعطفم!أبريهربئالىعيرههنأحوجلهذاوهو،آخرنرع

نراعالاهفيالجنسيةالصهوة!ةقىنكونلاآخربتومن.طويلة

المطالبتحتأوءفىوفىةالسنةهنظ!4لصولوليدةالاالحيوائه-ة

منظصفصلويىةفيهالهكأعةهذ.فليست،الافانإلا،الجبلتتة

والمرأةالرجلولهذاف!نءدالجباة-فىوهنبحدءدوفىةولاإلصنةفصول

شصلة..دائمةبينطالزوجيةالروقةقكونأنكللانجمبوالبئرىالنوعلى.

هناومن،الطبعمدفيلإنساناعنيجملانالمذاناءاالا.صانوهذان

أخيرأو،والا!هموالشعوبئلالقباشفرعالبيتومن،أصصاسالبيتقوم

الشاملة.الإنسايخةالمدنيةبناءأصاسهكلقوم
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يدللم!انه.......الانسانجهدشكيبنيهذابمدواظر

ثطالذاقيةالمصلحةعلىأوفىتقدافوعيةالمصلحةأدالاحياءعمحكايه

كثرأفوعههو،نسمانالاأءطىماقدصوأن"الاة-انجصفىتركيب

Sexual)اقنامهإيهالغددوأن،لذاتهمه، Glands)بأكبرتقوم

ا-ياةاماءفيهتدبأبمنلهي،اثالافجعصدقيخدمةوأم

،ءا-الب!والجالالىقفب"ينث!ءالذيالماءذلك،(ولوله*53)

ومن،والنذطوالقوةواطركأوالذكا.والطراوةاضضار.واوارواء

"لاوتجبرالتيالةوة!لمك،ايدوالعضا-لىاقوصهفيهتفثماءأخر!جهة

الافسانف!ابكونا!يادقوأن/ارلاصى،الزوحمهاالمماربكلوالمرأة

بها!ئهباسنأ"بن!ات!وفي،4عبافوإظدهةلىقياموا-قمداد!هةأوفر

القيامأهلءيرب!!5يعودو!ت،ةيهابةترقياادقماوأ،ونثاط،لهوجما

وهرمه،:بخوخة"لرء-ز.)!ءة"وسينهاعهفأمبعب،،قكونالنوإلخدمة

اقدرةاإفىةإفغاء-ؤذنه13،فكأأضههـفيهعندماالزوجيةالممليةوأن

ممماو8ة،ألىةإ-ليةتهـد.--فى.هن%تأخراذاهذاوكل،تهطيا

قهإموا!صاط!اقوةفيهتةلىكذ!،افوءهـ،ابالخدهةالقيامأهلالابوفى

الاالتدد.i"بدونقكونلاوالمقليةالج!هررلةقوا.لأنشةاكاإلخدفة

-دلم.ضع!فه

-فماليسالأهيةمنأةارافيجصدلها،افوء:ةاإصل!ةاوخدمة

،15ج!د-ركيبثبالقةءسأنههناإذاإثنامجمث،جسدار!لفي

لبث!ري،لةوعأاكلبقماءلاااءمومبؤدءةالاعلالتركيبهذاليسأوضلثا

إحم!يهدهاالذيوهواطهثأ!ايبدأالهدغ-نعندماتدخلأ.،ار
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نيئلهااتلاب!دث،ر-اافيافطفة-ثةقروعندماشمهـ،كلفي

لهاولأتركةي!اتنح!أمها"ىالجةينهصاحةتبدأوعل15ج!صدنظام

تصرتولا،نهإدواطياةكلنبقىلاr*يرا؟-ديةإلامقدارلمةوت!اهن

الموأةفطرةفييةصمأهناومن.تربيفوإلجنينتمذةفيالأالباقيةبة.ي!ا

الابر.كاطفةلاتكونبحيثولدهاأجلمنوالتتحيةوالايفاراطب

اطلوضعيىو).ااهـأةنيالأمومةكاطة".فلعيقةتوةاو-لفي

غددتبمفىباذ.اولدلإر!اعيهد.خر2انةلابةأإرا-مهدفىمجدث

-شغوهظ،المرتيعالبنا13اة!فعئه-شاأ--قأالامدمهنءةاو!ا

الهوعية.المصلحةصهببلفيإلذاتية؟صلحئماتت-يأنكلالمرأةاةطرةا

بهاولاقئالأخرمىصةالحا!وقوعالمرأةجسدث+فىالرصاء4وبهفى

افوعية،المصلحةبؤدمةلأقيامء-نمدةمت4ماداوالر!اء"اطلسا-لمة

اوتاإبقرءتمدبرلمماولىاذااظدمةبمذ.يةياما5اسفدادانبر.ث

ا--!عنهافيودايأصاممنابضرواءعو،!ادههذ.مناتةءسوالا

الجسدةالالاممن،لمنيوتد-لةواطاذالرضاتةةي!او!فمدموبمالها

أنأ-نفذاصعليهيدلهو!ا.ظلذيحالاينهيلاالنةسيةوالهموم

أهاأممووإت،جمةالنو!إحةالاةبهالأتحيااقااالايام"ىأةاواايام

.ةاءاكلمصلحغاالاةي!ات!يالااقااالأيامه.!ي

Anton)وفنيهىشونآو5سيافيروير!3.تاثإنكا Nemilovأ

Biological")أةللرقيةطيااةنمأمصإاهحماهإأكئا!وعالموهذافيلفأقد

dy of WomanبمTrag)م3291-نةأكايزةلاا-تهترولندننثمرو.

بخدمة)ققومالاالمرأ.ولأدةلبتأنالكابهـذافييؤعدفهو

الكتابمنكئيردي!اقدعيغااطةيقةوهذ..ا"سرىاافوعكلتجاءالا
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.Dr)لكارلكسيسراكفواديةولفمثلا،يئخرالا Alixis Carrel)

اطثولى،ذلكالأنسان"!تابهني-برائزقي.نوبلالةائزيئمن-

(Man, The Unknown):

اوجهكللاثهرولمالافانف!رتنتجلملاهياماهذ.-!انه،

ب!ذ.أةاإرتياك!ان.المرأةحياةنيالا"هيةهنا:ررائواوظبةةبمااقام

ا.بالقؤافصا?قاتفتحرلها،اقياءمطادكا!اعفهءفدوحهلااوظبفة؟ا

.،طقلءلميهايةررملادثتيمةحم!قةالاالطةلورطة

زارصصو،واآزل!كهترراهو-لننساءعلىاهنآخريب4طقولو

(chwarzكهOzwald-)فيسا،ئنصيىإ،صآفي(-The Psycho

exذal8شا () ogiفياطتيةاةريزةاو-ود4علإإدلىياشىثماءأى

التياقيةةمن!6اةطر.او!.:،-بىضض%يله-ةءيئو!؟لاذ-انا

افسل،تخلإد؟اكربةلانجابساةايزةإةرا5-ذ.أؤعا؟اغهارلا

لإ!انابدثطوعضكاأنالا"حيأءع!فيلضةاالاالةواةينهناذ

ة-هـإلتي211.ةادلكمجةقحىاإ-ضةلمةالخا!ة4وظهةةثؤدىأنمجب

.ظا-ة!وظيفقهاءأفى511!وهنه!ا!غاذ!هذاوكل!ةفطرايىا!افىأممه

ب!ذايتهلىوع!ا.ء-هددةهةةكا!صإثاة-انالإحياةح!رتءرأنبدفلا

ى!لبدابثروااطلىوظتالأهظصهفمايخلىتلمأ..المر--فى%نالبحث

اطهدىاةظاءثالا!-امبةااوظيفة"صذ.لىخةهيئقمهكأنمفتاذا

ال!-؟4واالقدوالضذصالاض-لالىض!بة-ذهىانبددلا،والحةلط

إدأحدبمالآتبمد،مأأب!بحءتدط،ن!ا"ذ!!لافكلو.لمههددةا

-؟7-

http://al-maktabeh.com



وضحإسببالاضخلالمنا)ضطويمع!ي!(ةفىLكليتضبىوحيأروب!اة

،ئلأ:واضيف.أ؟(ارضاعهواطفرا

اذاف!نهوكلهذا،بوطنقهيقومأديجبجسدنانيءضوصةر"

ظامنافيالتوازنبهبخئلأفىد5ةلا،برظبففهيةومأندبينببنهحيل

مماذلكأنلجرفىاكريةانجابالىبحا-ةقيالمرأةان.الجسدتحأ

بهذ.القيامقىىأنها!ردأوعلبهافطرتقدالتيالامومةعاطفةتقتصيه

مط5وانما،عليهاهـوص!Aخلتيضابطكلبناءنفسهاكلوا%بأاظدمة

ءهنهتاذاثى5،بهاكاةيأمالاممهبني"ماابدىفظامهالاهفىايهابكا-ة

كلةوالهزمانلحرواةةباصإلاؤضضص!ا!ا-بأألىإدفلا،بهاتةومأد

.،لمصسابأصرأو

اةرضانأيين-دماعةط!يم6نالةرالب!اااصميرليا"ىطقهمهاهذ.و

،والمرأةالرجلبينالزوجيةالهلاهةب!،مةالفطر.تقصد.اكيالأصر

افطرةاقصد.اكيالئافياخرضاوأن،البث!رىانوعاكلهـقاءالإهو

بايىاة"تقيد.إلمدنية4حيا-ثألإنسأنيؤسسأنهوالملاقةهذ.،ءةبا

المذةاولا"والمرأةالرجلبيناطةوضع!ااقياالجاذبيهفليىس.الزوجية

اضرضين.اهذبئالإفانيحمقالا،الزوجيةهلاءسهماقوصحهااقأا

افرضين،"رزيئبحقيقاقياماويأبىالمذةايريدانماكاداذاأنهوأط

والاعضاءادوىلاي!سثشدمنهلااطةخلقتييرمحاولشكبدودفهو

تحقيقفىرفىمهمابمصتخدانمما،ثعهنركلللابةاءاياه!اطةعطا.أ"داقيا

.؟7صضوارزلازوالالجنسففية(1)
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ئم،يذةأغذةلغفهني"تلحرجلالاك!منلفما4اكاتيغرضه

تأف!،لحسباالعصانلذةلينالوذلك،يبنلهياأندونلفظألجفظها

ا،!يالرجلف!ن،كذلكالاشحارالأبفحا:4لايرتكبهذارجلأمفل

غرضنجحققأندونومجولرالمنعةالكةالاالزوجيةب!لاههلايريد

هوبل"الذ-لىقتلجريمةالا،بفمكلايرتكصفهوابثرخطاالنوعبقاء

نيالفطرةوض!هااليالمذةنلا،بةوانيغاواستهزىءالةطرةعيخا

يقومالتيالخدهةء!لإنسانابنالهاأجرةبمئابةهىانما،اروجيةال!قة

تأاوجلهذايربدولكن،الفطرةأغراضمنغرضلقصيقبها

الفطرةبمخادعةأفليسهذا.إطدمةالقهاميأبىوكاملةجرةالاقاضىت

انيهااتجوواستهزاء

***
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ا!طر

يئادعو!اا!يئتحاقيالفطرةاتهل:اكرىالادوتل

وكألانترعامأم-إقالساافلىجمنافياطكل-نيما!ابقوائونيصهزو

عايهم،يغاهةابابأناقر2نيصرحا6كلتهمجركلعقابمابدونسبيلهم

قولىذ)كوردوفي.ةف!همأألابأصالهملاضرونلاأ!مبصورةوذلك

مواو-زعا.مبغيرسةاألملادأوققراالذيئخصسرقد5ظلى:.!

.ت.يىا5بيرورداقها،لف!بجه.(،)؟اطهكلا-افصاطة"رزق!مما

واكرىوظل.اظرافىمبالأولافىبقتلالضةا-لىنحمةلتحريمالآية

أ"ذهانا&سعليها.نةهـ-ةتظهرالتياوجو.م!طيلى،ط

.،امةرزقممماوحرهواه:تمالىتولهنواةإنماالمفسرققدماهإن()1

نأذلدفي1دببو،الما!ولاتمنم8المهأحلتدماأقععهمكلايحرهونأ!م

ماكانءد،صيحهطالذياشول!ت،زما!مفيالنسللتحديدحركهثمةئكنلم

ولا!3المأمنالمباطتقيريم!ممللاطء-ةإلاكاتاستحملما،سكون،ما

"الرزق5و!عماد.كلاأخمهاضةصتحريمأبضأتش!ملوإنما،غسب

وإنماتسثعملوالمثعروإتالمأكولاتلجردالعربوفي"ماينةمعاجمفيف!متع!لل!

ةتلهقب،الرزق،تحريمبرلرهنا؟.قدولما،ادربةضةةيهابماضةلكل

كذلد،علىبيرصفهأأولادلمفتلوااكقخسرفد؟أفهالىاضحفعنا.،الا!لاد

.الأولادوإنجابالتناصىلنصةأنفسهمع!حرهواادقخصرفد
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:والروحالجدفى-1

،فمليناوروحهفانلاأ!دءباث!عرةءلاقةادالمتووامهلىالتناولان

-ةظيه-4أوالةصهلبدلنحدتحدثاقيااتإؤفىاءث!كا!قبلنحر!أن

وروصه.الانهان-د!ب-بقال-ع،

لت،عاإم!صهةلةطرةا!ة-د.اكيئيسىالر!دتاأنةأ5مهابيةاقد

اةوادا.وانمط،ى%والااكعر:نحتلفينجذ-ينكلو-هلالبثسري

بىبطالذممياأنعذاكقاناقدو.لبثمريلفوعاكلا515والاصهه-لىالمفاوا

قدولذإك،الذرةانجاتبوا%بهوما"د!هاكعهـوالاةطرةعينبه

و،طفة،اكريةفيعيدةأرءبة،ظصبوجهالمرأةفياةطرةاوف!

ؤ-اتالافي،صص!ا:ةأاإأفداأنلدعيفعرزع!تهدث.طبغايد.صفد

كلنصانألاحملواحبمميتؤفىأن!اوع.فعية(أتأثن-سمد.وفىش

ط-ث1ةه،تنز!ء-4ةف-ا،ة1؟في-!اآحصبفو،عهنوخ!هة

المقاية،والةوةوالثاطسةوالجاذوارثصاقةإطراوةوااب!اهواوالجأت

انوعابكسدهـةميرةوالااط-رر!يأه،ص!2فيإعمالى5،أةا،رط*هيماولا

ازىالرئيسيا!دت8،-ةوجود.،كلالا-لمههاهوا--ديمأويؤافي!رى

ئه.إداالةطرةلبهأ-طأاكىاجباووهو!انحلهةافطر4هصدب

اةظرفيكا!اتهتأمااذ!ءقلكالهابةو!لىأنبدلاألتيلندجةظ

الزو-ب،إهلاتت،الذة؟ففىإءاكانإذاالأأسان%نمب،الأمورهذ.

و-طتاهلاقةاهذ.وراءمنالةطرةقصدضااقأاافاةامجققأنيأ؟لىو
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مؤفىاتيمقهجرتبكلتقرلاأنلهناطال،وروصهدمهمعهلتحمأطلبها

التنماسلية.ءدد.نئهاطوفيادم!يجهاؤ.فيوخيمةوعوأقي4بةهو

ارلادةفيةلجنةتقريرقول.المقليةافقيجة5!.بدبؤبةوالتجر

النسلتح!يدمشكلةعناوصمبصدفى3791سثةبريطافيافيالقوهية

الطبمهةار-لآمن

الاضطرابينشأأنالحملنمةالماثلباستخدأماوسمالممكنهناانه"

بهينشأأتالمصكنمنأنه،كمااطسمافيالرجلنظامفيوالاختلال

مجوزالقولوممأ.تجاتأاقوةهذ.فيهتنحدمأوافنامصليةقوتهفياضحفا

اوجلمحةثبصكد!كانتواناوصمائلهذ.أت،موجهكلبه

لاتشبععندماالرجلأنيخثمادائمأ،الذيأنالا6جدأمينةهؤفىات

ذثصينأنيشينأوالانضاضالتبرميعتربه،ألزو-يةبلاقتهالجفصيةيننهش

برسائلالجذ-يةغريزتهاسباع!اولأناذدبدولا،الماظيةحياته

.،اظينةللأعصاش،تعر!ةدبلصضهعلإ،لذ-فىيأ-رى

ةالنساءإلذمصبةالمذكورةاالجنةقريرقولئم

ولأفىةعدفىوكأنتاطبيةاجهةاوهنلاؤمأكالطإذاالحلمنعان8

وسمائلمغأنشدفلا،صحتهاالمرأةكلأفسدتقدالأطفالهنكبير

ثمةطجةتكنلماذاول!ق،المرأةصحةي-صفةمؤؤاتتحدثالحلى

تخاذئدابير.لاا!قومةالنتيجةقكونأنبدة*ةطلمنعالىتدعوها

ضينأفشيئأ-ويلازمها-الجممافيارأةانظامفيقىالتوينشأأنأضاعهزأ

!اغرينتثمبعلاعندمالأن!ا،والضهجربرموالتوالاضطرابالقلق
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لاقىطج.والشذوذا-بدلاو-ثمتري!ابزوجهاعلاقهانف!،الجنسية

الزليقطريخقارودالذيئفيظصةبصفةالةلمفائجهذ.ضوهدتوقد

.")9(الحلفع

.Dr)ييصثمارىهيرادعنورةوتبين Mar7 3 charlieb)نتائج

الآشة:ب!،!االثانبهذااقيارب

واالممدفيةالرلبياتمبكافتأسواء-أةصا!اتحديدو-ائرإن"

غيرها-المطاطوحواجزأوالمنوةافاتالحيواثابدلمةاقيواتراسالاه

ولكها،ظاصيفوريلعن!ررإضخدامهاتتمرضلاالمرأةكافتوان

االصو،الايخاراصمي!اأثبدفلا،اكمادمنإدهت-دههاظلتاذا

(tabilityقي؟ولاrvouلا!غ)الثتاثجومنءالكهولهمصتط-غأدقبات

لأ.رقواوالئزل!اق!رمواقذصوالقلقئا!صماالهدهامصتونفىلااللازمة

قصوضحصالقلإروإلىحزالاهءوموإنكرايشتثصووءطبلا"اوترقى

واضطراورا؟صدوال!تهابواو-.إفيايديئو-لرأدءوةادور.

."ارةلتاالمادة

allingط)حيارطسموادهليقومن5طمالأاهنو of tho Womآ

لى5،اط!هنعوصائرلامتخدامالازهةاالنتائجهنكرة1،أوف!صافى

قبأوخةتن(الرسواسأالمراقت!صببمماكئيرلممهإهلمىاوهذ.اد

المرأةأنذلكس!زفى.خرىالاهةاظط!الط!هنا)بها؟ياوالجنون

بهاشأؤشيراتالننامهلميةأعضائهافيتحدثقد،مدةالىت!لاعندما

.المر%هنببدأالالاعشأي(9)
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ثة?أصصدهدلمألمأتمافي،ذلك!دكأهلىءفدطوا!ا،ليدالتوألج!تها

.،وارضع)؟ااءل

في(!ولمأ884ن!111الا!..!).ب.مودهوليونارصفاذلااتولو

عفدماقدخلالمرأةجصدفيقيدثالتياتالفغيران8:تهمقالاأحدى

الماد.إلشهرةتدورعلهاالمناصمل،ولألمايةالاكأدثممهالا،البرغسن

ةفسعهاثيبةأاهركا!أوأ-،طةكل.اءلوظيفةlbلفدالاضهرىسفي

ا)مأأء!ائهاكليأسخاث،رةالاهادةدورةكلفيهاتنتهي،اطلعن

تحةقدم51اط:ومةوافتب-ة.الدورةتلكفيالحهلىتأعدقدكاشبن

لالالا-:ث!دهأناثةاسلإ"اء!اءالاهولنطلىالفمارىالمةنفىهذا

النفاساية،ء!اخ!اأةةوظلا!طرابفياا-"ب!ةوإوأةامزاجفماوالتذمر

وأتوالاتطرابالألمهنبفاةالاالثثرةالعادةإمأعليهاتمرولا

ا!أسثاالقلقإبب!طوقةوالرسهاالجالوجه!اوإفارق:دلإط*ترخي

نأالأذهانعنبإهلاأن!-وع!ا.يالةحد!فصومقوالوالاقىطج

إةوةافيهتردلأكى08،أصهات".ا-ياةربإخ+إهبر!األضأسليةاةددا

بهاوبيةذ؟أواءالواواطيوةطلةث!الك4كذفيأثمائرد،وء-ب4سلإلضفاا

!تبةضاعندماالةددوهذ..ظإةيةااطهاعواا!ةاتاهنكذيرفيهتةصمأ

اتاؤشاانلببتصدلىةد(urand!رافدلىفولدر-رالدعشان(11

حياة6المفصرةالمادات"كتابهفيةلمة-ملبكلا،هلءنحوصاةللاصتندامالىيئة

an11!"الث!بابر،دإطدة Rejuvenation؟t3أ horting Habوفد(أأعم

.3291سنةهليدلفياالماكقاسهذالجكل
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الاصهشمدافىفيه.شبمابأنهاف!،اليدغ-قالاأ-(دد-ولهعحملها

والجصدةالمةليةواقوةوارشصافةا؟صالفيه-صبب،كذلدالفناصل

وبيطاة-دداهذ.بين-ءلىاذا"ؤاوكل.واطرغانث!اطوابابوالث

دأبدلاظنها،يغات!وورا.منالمة-ودةطريةاةاوظيفعماتؤديأن

بصلأ.أ-انةوبةاأي-ا!!هنيةوظ.ةة!اأفىاهفيا:طلىواأصصالىاإ-ي!ا

ئهطصلأتال!اطلىءقياءيااءأواارأةمهن..فهلب!ىوإلأ-ص

سناوةد8ايىاةفيررت5ولاظيةما!رونديشوالجسديظاءاا

من5:يةول-يىالمع!صألىهذ.لب!ار:ولدوا3رادعبوررأىبقأصا

لإفىابالالمرأةفياا؟تبةيزةشاتإليماسهتأنتلميهاءبارلااقأااطةيتة

ء!وكا!ءأفى-ءالااء!فىبتةلئااةيخااإةوامناذ،افداوتخايدكرةا

بذلك!ةق-فالمستةلمةاظا!ةفه"وظيؤدىأنيجبالإأ-ان--فىفي

نأال!و5-ذ(مه!مااذا"ذاوكل.الةطوةإلب"أ-فدت!ا-دمهاالمهمة

مرهقةاصماكاالانسانحياهدةرضأنبدةلاا!را!ةوظيفتهد!يؤ

ههظه،إلافييخاقلمجسدالمرأةأنحىث511!ذاءلاةةلومما.هتمددة

اوظيفةهذ.لتحقيقشملأنمفتإذافى،اتولهيىوااطلىوظيةة

الئذصصيةتذهبأتبدةلا،اهةليواالجسديلظام!االإ.صاسبة

قمبحءفدما،خ!ا!لاتهذاكلو،كهددةالةةصيةاةفى)5والاضحلالوا

الضحفمنيمتريهاقدمايتنلبكلرو-ء!13ءوجديدلمبمالاتجد،أهأ

.،(s)وار!اعهاطةكاوتمإصببوالاضلال

Psycholoلاكااof*حذ)الجنستصية(9)

79ص
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رللرأةصريحظلمالة-لىكأدهبىأنشكلا.دفيفيهمجاللاومما

ةظاكماة!هايضلىلذلكوةةيجة،ظرت!اإينوبينمااطربين!فب!ر

اءسمي.اهأز%18عايهاوةن!ارالجسدى

الان!افنظامكلسافرخروج،ذاتهحدفي،النسلتحديدافى

الر-لم!كللتشاطللمنعتخدمالتياطرقاظد"رراوفوق.الةطري

وخ!ررمجات!اعايهاشضصيمةمؤفىات-المرأةكلمعيماولا-والمرأة

ضخايتها.لجها

اطكاسقاطأوالإجهاضاذ-،!اتحديدطرقوألمأهدمهن

(Abortion)طديئةئرامعااوصادقهقدالذىروال!هالرواجغموكلر

لمفمادةمهلب!اطرا"ويناللالإجهاصال!ن،اط!لمنحالاخرمى

إستهافىلاعدفىفيثايرجدلاد5فال!5بر،ادنيابلادهنكهيرفياطد

يىتأنذلدفيواال!بب.،لاجماضاظأصهوالمجاداتالنواديمنبه

ثبماهبئاطمن.!ثبنجاحهاثمصقداطرمةمو-ائلمنو-.لهئاك

هنالمتبرمونفيحا؟"اطمليحدثقدام!ااسنخطهنالرغمفعلىاهة.،11

يحبصرغيركلالدنيانررالى"خرجأنيديراكىولدهمبقتللسلهم

شظيمأنهلىالنصتحديد-ركأأفصاردعوىأما.ودأنقبلمنهم

ئقاطقاةإن،-هـكبيرالىلاجهاضااوث-وفيالديخانةستقدلالف

جيبهلإلالاسئاذيبينهمافحك.تففيدلم!فندهاأنناطقةإلارظمالفاتجة

,Paul)طوفى .H Yehard))ةالأخيرب!عصأاحصائيةالىصتند،

بقةطرسن؟اربتلمتزومنا%25-02ونىلمواهنا%8هناكاللاقئ
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إتالياني5تالمتتاألجهوفىلتفيوقد)1،.أصيمفي-نةصلاج!اضا

القائداشرافكأتاطلصعحركألشويجاخايخةااية1اه1اطهـببمد

هـرز.رغمالإجهاضحوادثفيهازادتواعن،الأصيمطالأكل

سئةةفي.الحهابقإنالياختارفيءالامنيلسورةاطلكللمنع.اطركأ

،ضجهالااالىوممبلةونيا-ؤلذيئالم!اس!هن%5،92لااكانما0591

الأستاذقدبرحصبوكل.5599سنةفيءثم52%بينانلشعرولكنه

وربعهليوفينحوأى-000050129إناهـاافيءصل34()لأ!ولسافى

لاجهاضادثحواا؟ااأضفنااذاماوأ.سةةالأجهاضكلطدث-هليون

تةدير-أهونكلطفىثدليوفيءن15ع!ديقللااقأا-افهمروعةغير

اكىاف!ةيقاوبموجبأ2(.العجبءنهةءمألا-ث-بلخ15ءفىدظن

التيالأصانإفىاياافيالبومية(Mainich)أ،سماهين،ة-رهيىعلته

أضحاتبستهالا-ثاضيقطرةي!ا،"يزاولايالإناقياة-لىتحديداقئاول

لنسل.اررنحدلاؤاولاقياالأسرإلفبة

لاممتمراضالمكيةا!خةايهااافتهصالتيكايصقدظنالة!ب-ةوأيضأ

نيروا!لمالا%!اضأنمم!،2791صهنةأكلتراافياولادةةأب

الأسرفيدرواجهانسبةأثمافلإ27،8بالفلىلنحديدالمزاولةالاصر

النسل.لنحدبدالمزاولىغير

Pregnacyول)،كأجهالااولادةلىاطلوا"(1) Birth and Aportio)

.919و65ص،5891سنةنجيوةوركعالمطبو

k)آرفىمارمدميد2() AurtherسأMc Mormaالجمهور"فيكتابهأ

People)،وانفذاهوالفضا. , Space and Food)0691صهنةبلندنعالمطبو

.67ص
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ؤئبر.بايريئالاستاذتحقيقاتانتهتقدهذ.منلفقيجةوالى

(Arene .B Teuber)الأستاذبقول.أعصكافيبريصنونءامهة

بمدعصا!عدةئهحوافىتضاعفتففىالا-ثاضان5:توثبر.بيئاير

بل،ءصبالمتزوبتبينالآدرواجهوما،اطلىمنحو.سائلرواج

.)؟اسفةعث!ريئاتالبالةءيرالةنجاتإجمةكذاكطم"و

مؤفىاررلاالاجهاضأتال!عداءأعصرأبمماعليهشفقو،

رأبميهبردةغقهناونحن.اله-!أنظام!اوكلالمرأة!زكلميكة

.Taussig.!ك!آ.!.)تايجيدركرةالدكتور Fredr)لبابفيهبء-فىاذ

قبليخرجعفدمااطلان5قول:.الموضوعهذانيالطبيةالممرمات

ف!اك-(Abortion)الأجهاضبكلهةافملاهذ.كلوثصطلح-كمالىا

لأجلأ:الانسافيالذ-لىلهاشعرضأةسارئلاثة

الىفيهـجواأفىتهلىالهسسريةإدأفرهنمعلىمءيرعدديهلك-1

.طثاةانرر

أئضاءوت114ت-الأمهاتهناسيرءجمىء!ددويذهب-3!

.-ياضالا!لمه

(Pathologأcalعيضية)مؤفىاتالمرأةفيكأدثوإلاج!اض-3

صور.كلالم!تقبلياقوليدام!فياتأ!اوتيرح،،بددهبت!انلا

21(.جدلممفزء"

.67صالمذكورأنمصدر؟(!

Tanssingيىج)!بدرفنجفر؟(الإستأذ13 Fredrickش!كلة5مفالا(في

The)،الاجهاض Abortion Problemالموميةاللبنةهؤتراعال"فيا

.،9عى،4491سنة(ح*ه!،11!!)موريالقالأمم!حةهق
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باومما"لمة6ترفالاجهاضءيرأ-رىوسائلال-لولتحديد

الطبعلاءا.يرالذيالرأىأنالا(Contraceإ"أ3ع9)إ-ح!لىا،تة

:و5،اوسائلهذفيحتى

ئةLaاءلفعء!هونةكيدةأوسيلةء!البتان-1

المافة.في

المرأةصحةفي;مب:مؤفىاتلاكأررثوسيلةءمهاليستوان-3

اه!جمأ.ا15ج!ازوفي

.Dr)بممدوفومميردكمورقودأحدوكل Clair .E Folsom:)

ضارةغيراورخهصة-!لةهمرء"سيكوأةالوم-قأعفدنا"لإت

.،(لفلى،1اكحدبدامهاد-تا؟ممن

ءةحوسما"لىمنوسيلةتترك!اكا!التيالةة-هـةالمؤفىاتاناضأوأ

لاكأررثوبما،جد!عصهـممةالعامةو-ياتهاالمرأةسحةفياطل

اقأقدا!ذةالتالث-فماقودىكنير!مبإلى،ء-بالمرهقةا:اصا

خدمةالإنساتأداءكل-راءا؟ة-يةاله!ليةا)فطرةعتهاأوفى

)2(.اة-لىاؤبادة

ني(055ثه84ة؟!*!!ا)تيتهاوالدكستور.تبيهااطقيةةوهذ.

Family!)،ئلىلطاسضطهبال5ب!اعتا Plannin)تية:لااإء،غا

الريفيةللبيئاتالمواضة،الأصرةافرادتحدبدوسائلفيالنضبقاتكمدم(9)

(Progressin search for Methods of Family Limitations

suitable for Agration So ! ieties)2099-نةثصنجبوءالمطبو

031

.Vtساصأ-لورهيدكارهدالاستاذ)2(كتاب
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.الان!ادان-يثجد!خطيرةاف!لىكأرريدشافيقكودوأحيانأ"

اد-ماوالأرقالقلقواافةسي!طرابالاا!يبه،وا)قلبطمأنينةبهايةقد

ترازنهعايهويختلوالأخةةاواإراق!حيةيذهبصلالبل،اشدبدأ

.،(صهلهيةأ؟لقتاات!مقولرباايختدوءلفسصااتمقماهةلىوا

Contraceptive)اط!منع-بوبوأما Pills)تهذلطالممااقاا

ال!يرةأهلكليخةىفلا،صهتهاءق،وادظهابذكرللاصضادةالجهود

الضايةقواهاهنكةيروتمطيلالمرأةإ!حةالمض!هعواهلمنماةيها

.أةاار؟-ح!4ضارةغيربأ!االةولا)ثنههةظيانةافن،4والةناسلب

؟رمك:هيكيةول

،طمأ،طبيأاطبوبرأيأ.A"قلةبدياوقتيأتلموانوانه"

اط!بوبهذ.ت!ونانا!المنانهطلكلكا!اواتحهنولكن

فيطالمرأةجاةقيسيةةهؤفىاتلها،ولاتحدثاطللمنعيفيةوسيك

،اتواعنالمرأةبراضةبرقفعل!اتمهلىانمااطبوبهذهان.بحد

والأعي،رية3الثطد!افيالأتطرابيحدثاد-ممذا5-ولابد

مئلءفىثانالمم!نمننهأبدلمألاا-فى-ضاالهةل،ف!،كذكمادام

محدود)2(،.افىغيرمابدونالمرأةظامءرردفيالهأئ!اتئيراهذا

فيعليهالاعمادءوزخر7طهء(أرأاطبوبهذ.قيهـثننانوالث

الم!قهذانيورفىفقد،الطبيةلة-اربابرإطانيةاالموصهوعةملحق

:(.!3.أبم!"33)-وئير.ي.جالم!صورالاتيالقول

9599سبتمبر12:بلاهور(Pakistanأ+*ع9)يمز،إكستانيدةجر(1)

ص4

.81مىالمذكورميدكارمدالاستاذكثاب)2(
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المضرةالمؤفىا!يمنامنابوبهذ.فيش!رماانبوسعنا"لي!س

إرأةاكلأنبهاالحلاجطريقكماالعكبيرةالمفامهدوهن.المدىالطويك

وفوف.هحينأفامووفقصلثمهأ-لىص8"الحبوبعثمرا!ئئناولأنفيه

فيهاالحمودةغيرألمةو.لاتوعثرةإطبوب"رز.ثمنغلاءظن"ذا

.،أ8إالحلافيإقطركلار!!أالاقبالاطداضمالى

س؟ديويةي!رير8)ثاادصوررأي"ول!نمأناب!ذالجفناطو2تر

:يقولحيثاطبوبهذ.في

لىصداعتضمرضلافهي،حمل!اإخاطبوبهذ.تتناولعندماةأظار..ه

صضرإ!ب!اأنةة-8-اكللاقأهنإل،ط-بال!ايةلاموالا

.ل!عرطانأ؟إ،كاعضال

لمفحاطرقاذه5كا!مباخالان-قابضنجا؟اأدرعتقدفلهلمك

،)نة-"ةوااةحهـيةاةينة"15ط5اءمررن!صالىوالااكل!حةلخطراهنالحل

و?إفىتها،الا-طارذ.5كلا-ظلبمدحتى،الةطميءيرهنولكن

اطرقالأتاطلءخفينا-دحةوصمبلةأطرقاهذفىا--ولي!ونان

اجنة-قريراهـقولبممةإق5حدالىغيرقطبةاطللمنعالوم:خدمةالمسه

كا03ول.)اثءبالدالع:ور)يهاتو!لىقدعاإضأأو.ةممترافياهـةالمل!

kbald!38%كاانا)ثأن"!افيا5جراأقياربعدةب!دإلصويد(ي

لمنحإيراةداامناكأذنمارض(كل-إنفىادو!فياعيأة،947هن

جزمجم!إ-الذريةتطرأنةصمكلدأمةواأنالحالهنأي-اطل

والخمهافى.المضمراتنوعمنكلالدفمهإدواجأنبمدولا،وبقين

0611برؤوة81:(!خد1)باممنؤءقلصدا"يدةجر(1)
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لفاهوابلارأن-إضارا"رز.كلعلاوة-ترمىأد-ةظو.ء!رة

سائلومهمباصتصدااطل-رروث-عمبن-3نفأء!ثأتونعندما

؟نصيةاهمفئغراامهئبلا?عا!متبةىلا،اطلىوءخالفلىكأدت-د

عتدالالاود-ررةأالمرهنذ،!وااثا-لىاوابذظىءطاوههاك،ا-ةلىا

اإسموءةاكاه"اتكونلا!:،ب!:!يةقةN.عالالجغ!الهلاقةشودولا

-طرءدقعبرأ4فإطاهذو+لحهصيةافئااهروانبةاو3لثالاليوالأةيها

:سثورةوردعءورالهةو0150خلاقلاوابالصحة

سإةاابمطعبوديةالىبتمامهات8اقياذاالر-لزو-يةاد"

قتولدامأاط،لةاةإن،-ا-18خل!قوة4دإتكنولمأ-ةلىاوأهوام!ا

بكلكرمنأةدحاإ-حوءة12ة:افيوت!،ودناهيت!ازرا-يثبحودمنبذلك

.،لاعافالاددو-5اطدخرار5كلارو2ظ؟حناقأااضرها

ية:6والا-ظيةالمدةاطياةفى-2

فىاتالمؤهناطدلمخإلىماءدثةض"افصارةماسبىفينامرأثةة-د

فيءررثالذىياةوروا!ثلاا.هـافى.أهأهليةاأ-انلاا-515يالسيصة

سورةكلأالةطرةء"ىدوامنمافىب!،اثبحلأصءيخما4ةأ"درالزو%ين4ءلا

به،هثهورءيرإقطرعلىءلاةغ،لىر2"طة:فى)!ركاثهة!نإ5،كاملة

ا)ثذوذالىثمالا"عصبدءقطوالر-ةاإودةقلةالىهـ:حولاكيوهو

،جالافئشإه!ياابلاتطر!إنلإلاهخصو،آ-ر.فياةوقىهـالتذعروا

،الى!ضعطرقامتخدامكلإلمداوء"أةاإرفييهثأاكيحريماالة

ا-سوروااب!جىةاهنئاه-ةلهاا-يات!افيما!!-ةصيماةانهينأ-ي!دع!

.ليءةاةالطصأيخةةوا
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ا-كلأترىظدحةهضرةناك،5المضاركلكلهذ.علاوهولكن

!باءلاةةالي-ت.المادةالا.سهابعثرهنأإمةويةاالا"سبابمنشؤها

سةاةداا"طيهاوكا!ط،ء:ة!هيةءلافةالانية؟سمااةو-2هناالزو-ين

كل4تاةسمةإطةراإلىو!لها؟"عرأ-انبةاعلاتةدر-،الىاثتويم

4هشع!وتماوخ!،الزو-يخااشتراكو5اةا،والر-،إودةامنأساس

اوا"طة"-رز.تخرجأندونةء-ولاطلضعأما.ور،يت!مالاولاد

بينتةثألاأنتومة41مرنقيجنهي!ون،ا،اوجود-يزالىاوو!ية

أب!ب-4+ااءلاقةا-ةدرالزوجبة،rءلاةتجتارولا،مح!ةعلاقةالزو-ين

إ-تمةءطبهدالزو%يخههنوا-رركا!أنابهبميةاهذ.ول"يةومن

"د.وش.كأوهلة!رمواابروداوعبة.,ث،الزمانمنا-دةإلاخر

لةإ،؟!ز-،!ر)كاىةأاعصصلاو،دةأامص)كا!-لىر!!ي!ونلاالهمية

ف--"،الزوطي!اةاقييوديئفى4تةممااءميماثاصبى*،ةىاولا،سواء

الزو-يخأيكل.لىالاهولادغيرثيء"نالثا؟سأنا!اةهة".حبات!،مد!ى

الزوجيةةطياا"تبودمضقهيىيئمعأ"بثاأتكلاهأاعرعره"بل

اله-يرؤق،أولادديهمابءنلمظذاوكا،3،حيامدىحتى13وتبط

ةإن"-ذا-لوهن+ىخررابطة.بأيتبطينعصءمأايعيثأنجد!

قأوهءدتقدكاوأصأور!فياة-اءوالالربإينالزو%يةالملاكات

أ:ةحلىوااوهقمني!.زالى-ة!درؤاللاهىوأهنهوتابيتهن

!علااطأدث-و؟بيمانهم"حمرولاؤالعروتتدو،ياملاهاعصورمح

-بىأصصةأةنظرلمثببهءتماالقومكأن،ثةمدهبرعةوالأتراق

هلي.1ا)اموالفاةاوو-4ال!ثاة
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:الأخلاقفي-3

فئأقطوالماءاعالاخلاقنياطلمنعي!دئهاالتيالسير"المؤفىاتأما

:وص!وهتزرةكل

الحلضعهقةطربنالطعأنهوالمرأةالر%لمنواحدكا!ان-1

افتظحبالخوتمنشمورة-4نيررقىولار،31واالزنافيصثهاعأاذةأ

مالاثبموهذا،الزلأبرلادةولدلإثموااهارواالألةقيوءالوةوعا-يرةأ

اطرهة.إلطرقا؟ذيةالهلاقاتاثاءةكلءغ،علا

يالىيثمذاتفساءواهأيق!كلبءوراسمالمص!رلاوالكةاكبوديةان-2

الجنمعفيإفوحث!تثمروثمقيولىبذل!ثو،اظأقب،الحدودمن-د؟!؟

وبازهعسضكأي!مامخاقيافيطاط

هنكةيرةي!،"له!فالاالأولاد4نىهناطرومينالزوجينإن-3

إيغ،قىودلالأواإنةشض4ور!ثأةاإلتياإفةلثمراخلطباواظلقيةاأصاظصا

لادالا.وواظ،خاةيةببةقىالا.ولادبإنيالمذيئاماهاالابريئلإهن

لادولاا4ةبة!ث0.؟4)حرايةلخلةااتةلصاهنعلىكئيري!مبوأبونيرأاتأم

قلوبفيوالنضحيةوالايثارالحبءوأطفلدئتوؤلجتهمعلىوالمم!ش

واحمالاخ!ل!ا!بروااوكلا-:قبلالتةءيرفياكلثتدربانوب!ا،ألابريئ

يئهضطر3!ةهأانيكلدوبها،لةذساط!والالأ"هوء،رئدوء!الشداا

سبابأجى!عءورااهميالىكاسلاولاامهترثةد15ساذ-ةءشة؟صثا"أنالى

بابالإ)سانكلينلقالفلىكأديدو)حق،ذات!!رد2وا)ثرفالبذخ

ضحةدوتالىنهصبحاوالمحة.؟ةاممراظلةيةاوالطباعا!ةاتاذ.5كا!
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والمناسل،ليدالنويقطرعنهيةوالربواقخلإقهنصفة%زء!لإنسانا0

نسادلاال!نو،طةاخلاىبأطثخدقثمينةفرصةذ-انثحدلا5"-اكلذ-!و

عنر!،اطة.فىتجمالاالااإى!أوأفر!،اذ.0ةة-4علىتإ!ذلهـد.-دفي

كلالاولادبيةقىتكفلىأتدونصكلولالة-لى!كلديدإن-،

لتلاعبشروالظاهر!4لهتإحلالذيالطةلىفا،!خلاقالامم!روئلاةضاا

الا"و!اتهنبكنيرفيخاقلاوا)!فارا)ممبارا-وتههعوالتحاهلى

تابلأولادطيريانالمذانا!مالا"بواناوليس.؟4الكرنيةلإفاا

وشاشرون،بينهماشونبتحاعندها035بمفهأبمفهميربطنفسمألادالاو

لصفا!هناا؟ااوماةقلتراوالنحاونواارثلأوابى"واصصإةلمواافبهيادشو

يزيردبضأبمضهمينتةدعةدماوه!،أهلإااةالافاهع01وا)طاظلة."

اظلقية.يبوالمماالنةالصمن!منبكوقدا5عةيرأم8هفأءق

افرقايكونبحي!ثهلدفييةممجإونونماواأ-دوابوديتهمذريرددونلذيئظ

ثمينةفرصةالا!مرحضقةفيثفريتهمكلإ!يهود،سهيهماإينكهير!

.19(الخلقيةههـةيتر

أقوهية:واطياةالهسلي-،

ظ!لىهضارالا!بما،الان-قأهاuءددأقيااضاراهـ-ذهوكل

بتلل!أفىييةوالترالتضىعلما.صطانفةيرا.الذيبى،فحىبهذالا(9)

سنبجمنا-لبراالنرقكاناذا،واة،ة-كيوالتأله-لطونمو.اطةلااركاهينفعل

العصبىوالاضطرابإلا!باربةللاصماالاكبرالطةلضبفرمافكثيرأ،فى؟توطفنين

رابم.ال!معنفيقاربهطةلآإيتهفيالاكبراطفلاهذالأيجدعندها!ذدد،المقلي

Over)،الاهومةحمايةه3تاب Protection3!م.دافدألأستاذفه(لمؤم!"كاا"اكا.

.David)ليفي .M Levy.)
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ناحقامااإ!اراى5ماالآنامريكوتمال،افرفىيةاحيا!مفىإلافرافى

اقىقي.صاتهمافي3والاإلاجيال

شالىوفه-4-ااطةو!+"الذممماالهظيمالةظاماد:لالرب!ط-1

ويرص!لأةارإ!لىأنالاةةسهالا!انةيهنصهيمتلا،الإنسانلخاق

.الانسانعليهيةرررذا5بمدثمأءهنالتوما.15بررداخلالىظفته

اطةمشيفةالاكليتوقفلأبمامههوإلى،أص.هنالخيرة؟لمكأو

!جسدهنييدخل،ةأا،جرإارةيهاقي!لعصةوفيص.تقدير.وجمتهو

لت!لىالحيوانات"ذ.فةجري،هنوىانهلهون-.و004و003بينط

قبللمب!4ا."ذالىء!غا"صلىكيوا،ةألمرا3(س!اءا)مببضةالى

فيإثتركاكيو-د.وهوا&.لىبة-بيةوزاكيو-د.هوغير.

.؟وتلهديدةاالملايينبلماصامنوغير.،الارضاصم!ن

ءستةلمة،وضخصيةثيةوراا!مزاناتاطيو"ذ.هنان-يوولكل

.-ةةلخوواءفهاولاافياولهةلاهواط!ءاءاةيها.طةأءأوءلمجيا،الا.فةيها

مأ،إ"واا؟ا-ظوةلمي!ابايوننا،ولاعو5ويخ!ا-ءنا:ابئأرسماووفها

مزيةذاةأأصوءهلأناخةءإر.ول!مثبةئهولانسادل!اةدرةنيفليس

مزةذاتبويضةإلىا!لىاكي"والمدبدةاطيواناتهذ.هنظصة

نرغهنإة-انأ-كذا5-فيإقوأنالحدبدةالمرأةبراضاتهنظ!ة

افبصلااقولواال!"لىالسلطانلىواخضبار.اطةمشيفةان.يحبهظص

الهيرسلهالهثرأنراعمننرعأئ:يةضيالذيوهوالمقامهذاني

ءرت،؟صلئجنجتاحتىبهلىوهووالاشان6زمانأيولبأمةأة
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تعالىوصههحانهاطةما%لقهالذي،الفظامهذافياةدخلإتسهحدشهاذا

نيالظلامء-ا.يديرر-لإلاكةلى:ليكونة*،هشيشهبمحضالأ.

بهاي!مرأونرعهينيمنأ-دلمأوهؤذية-يةب!اإفلى"لىدريولأ

الحد!اولءندماالإفانإلطوكذلد.ث!?ممنفكل،!يةأضيئأ

كلاو-وفىطلمالىاطريقاإ-دإفملتهادكانمادري5لا،فلهن

بأناطر؟"هذ.كلاطة،-ة،"أنوعى!!مدي-!كيمأوثهجاعقاير

اذأأءصةادوبالاخص،واظونةوالحةاهالأءباءالاأ-لمهفيللافيلق

بءرعنرلأ"رمظكا"و-لمىعزاقاص!اسيمافة4في-داكررهداةي!ااش!ر

.الربللحطظطرنفسها

لاسرال!يرةاأناهمليةداتأ5اثاوااله-اربتدلىطله،ؤ،ا!أوأ

الاستاذة-ول05ا!نرةاسرالاهمنادنيمافينجا--أأكثر

لث:رصيخاعو

للاسراة-بةباوب?ةأءاتأاركثرأالةهلممث!4انص!رلاهانةا

الىنا!ء15عندما-فيالزوبأداقولىااظما-أمنواحن،احءيرةا

أ!الرقينرصمنطلاداو؟!إ!!مأديضر،هد!-دلآةطLأولادء

بص!دقفسهمةبأونإث!راأوإفىتاقدءفيزمهاتلا،اباهلآالهلى:.م35-وو

تحقيةاتءثةلهاكللىانفى!فى؟-أربرالاصص:إذاليما،،توصاقيااطقيقية

قاءوارءونيابالاس!رراصص"على5-!رةصيرضآهـإدةفةد40صية

:الاخرىالراقيةاطرفمنوءجميطاة-ارةالر!لةاكهجمى1الا-س

ئم،الاقة!ادية!يا!اةلرهالاس!سرر.5ب!اقاءتاقياالىالاصماهكي
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،أ!نيرةاالأصالىفيالمةالاةوادووصما"دصياةوب!بيغاوازن

واتاءبيرةاالأسرأفرافىبأناق!ئلةاانتيجةاالىذكع!إفنوصل

!هـزون(لذبئلمو)ممن،أصلمبدءفيتوا!8امالمالقلةء:كاةكانت

الىبا)قباس،الاهرآ%رفيلحياةاميافىيئفيصهلحأوفبةأوتوباه!!حأنجا

لصفيرةالأسرادافرأ

ألشخميعة:اصالعاسبهلفيأقوهيةالمصالحاضاعة-5

الأطفالأنأ!بعلي"لبل؟أنجبمأنءيىي!بالاطفالهنع

زمنفيشخمىكا!ءلميهلايردص!ؤالذا5!بةاتأافيابهمعنكفأأم

ئه؟طوء.هواأوأ"ظروءيةه"ؤصب!هأوالاااة-لىا؟-د!د-هـكة

ولاوطفه-ةطالىإتةتلاةة-"ذاتفي4علهديرءتماوهو.تهةالذا

المحازظةالب"ء:ا؟نالأطفالهقءرردبأةلو*إبالي044ثء!لمحةالى

تةديلملمدداه!اوادريةانهون4إ-:طلإداالاةرانطقبةةا30،ياعكل

وء-اطم؟م!مطكل4اةومبااحواا!اطاطتااأل!ثؤ.شولأوصحه-أ

بة!ا4وةءولا+ءونإدا؟دا؟يلولافىةالىكلثتتجءا،-!يةال!ف

،كوات!مو-ب!مأثر!موإو-وديئاادالأةر"مثءئةكلالاوقضيص،

ثافىولىيىوءايومأتنصةضالطولاتزايدالموانسبةشضةضوبذك

ته.حبارا-لى4من،كء،أةفي-دلم!ات!؟جموء"انالمثهبب:طيع

الأه!ةكاةتاذاالأفراد،لألىا)5-بواطيرةالىإدعوعا!لأثفهوليماس

لاقئالالنمهلى!كلديدالىلمتدءوأقياظروفهم؟كانىعايهمليةالمتوءى

منبدلمأشتر-ولىلاهبمارإدونهإنهم،أأمهوالى-يئةهنذحول

3وهـ!إطأءراض!مءققمالىفيسببوط!مو-لا"،سبهمب!اةالة!حية

29--
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الفناءكامفيهيدخلاديومووطغشحبمكليأتيأتالى،الثخ!هة

ضارفةلاوا

هي:أثووننحاالا-6

،لاتكودان!هلايدصرد!هـكأقةاقصوندهافراأ-ذأاذاأءةكاىان

اذافمملآ،وا!لاكاةناءأب15لأصهعر!ةالاأحيان!!اهنحينصفي

يصيبهاادبدفلا-ربأ-رىأههإفىودن!انثهتأووإءة!يهااةثر

قدركلجددبأفرأدتأقيأن-يلة؟يةولا!-بطيعةجأةلالربقحط

الاسلحهات.وظا"!مويؤدواءلهمايرلمرااأوتىاولىاهاءدد

ظصة،بصفةهولاولخيرااهذةدا-4منتدزاةدالزمان"ذافيلذرةا

جمروئب،مدينةكلائايخةأالمالمهةالحربفياسةطتافاالذرلةظقفلمة

شهخص؟05178ققلوبها.ت.ن.تافعثمريئاة،طاتة-ذليالإنكاإ

قداقأاب!لقماااماو.ضخصا83013ثردوضخصا35374و-رح

الملقاةالقنبلةطاقةهناعجىبعضهمافماأقة،اطاضرةاياءةافيصةت

ن!ثصبىاذابأحرافىإطةليةةو.مرهلافT"يروثهيمابزهص"ءديخةعلى

ف!لمق،ا!ورةنرا-ىمننا-.ةإلىثباقناا"ذ.بمث!ل-اطة-لا-طح

!هوكمف-!مة!ماسملموفىالافادبثىهنبمريهدانالمم!ق

سنة.ألفقبلاليونانأهلكقدماعينوهرزا؟ةجاءةادكانعددبها

شناة!ودأفرادلمظلوبم،اليونادبينالاو!دوقث!الأ-!اضراجلقد

عثرأفيمالقيأهاية-روببيهمنشبتعت!االايام!اولط،فيوهأيرءا

الوناثضوكةمنكصردتالمفهاءفةاظسارةوهذ..حتفهمثبابهم

لفيرلموالحبوديةالألىءليهمبىضرإهدذإثوأ-ير!إئمةلهمقملمب!ث
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فيطىاةرباأهلىايومايهاثتةدمسلطراا"فيوةنس.دارهياءقرفي

ليةبواوفأظرا"رز.ةلى"ط!مأطاةااطةب!ونأنببهدولا،مممةوا

ا)هقلوعةدنا-اناءاواحن،ايدبهبمإبومهمويخربواة!حهمبأنفسهمأ

ايخاا!ااءلاؤ5اةةلبداةناءوا!لااثاالىةة-ناأنيرأت-ابصهيرةوا

اتهم(تطودراءبخاعا!اضلين

بة:دالافنهاالحععاكأ

اتإالدءوى،اطدهـ؟ة4بالطةاتاضرهواا:جارباففدتهةدعا

ولأيزالر-خقدالتياةحرةظ.!اديةالاقتةمناو-8ناص!إة-لىات!ديد

هـد.ةضتة!"لبوماةة!ادلاإءراءكشأ؟ينكا!ةةء4إ-مربم(دعتةالاا

ةء!إدىالاال!-اد-15!أههاأو؟ةو؟-إ-كارهناةلمةبا)طوبةولءوىاد

كاداعددالىهـثةلىالمواف.ةبانحتةأصة"لأ!ء،(،ول؟يأ.،1)33"حأذذ)511

Consumingإp!)ولtion)لمس!ءيئا Po)أانتجيناص!ناء-ددءث

-ء:طقبةكنتهجىة-للبطااإ،صعوبةءا،()

ءثتطين5ءونونلا-فيأإ.ا-كاناأنودإلم!.اإ:-ينأص!نابين

الاطةاا!كلءثتهلمينإ-ت!إءوناا)س!نثءونبهلنما،ا)شبانكلإلا

لاتاجالب!مأصيبلاممن(اصهبأناكلءلاوة)جزةلهواابوخوا

بدولا،مبوجهاإص!ت!اممينءددنةصءددهمةقصاذا5:ؤلاء0ا).ثة

اإنض-ينو--"!بإءهلىاةرستةذوهن؟تلدةتواطل!بايةلمطأدإذذ

تهصادالاءداءهنيرة453طا!ةهازا)تاكذلكلفظرلم.قاإة*تيركل

.ظ!ةإ!ة،ا)-كانتوةيرالى-4طمااتؤكدايااطاوانيالماأفي

-9،-
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كاعرأثبد!!الااءلماءمنطبةة5هـة!-دتو-كىذ)ك-!ملبووا

منلذعراإ-!حةونهنت4طافيو،اةحرةا"ذ.ةةسةدمنبايطابرو

قصماف5.إذمهوالا().(عrل،ءظnes)-يئزالررد"مطفرادهأ

(.AlvinHansan H)ص!.كولدجمهماذلااواساشصكىوذمىالأوا.

(Cole.عا011ول.).

أبم!او(JosephI.بخحأكااأع!م)اسبنج!رجوزفستاذالايهين

:ةإلا-إكا،-4فونط-عءيختءدرسةةةةء،ارر؟لى

ا-سيمةاالز،دةأنكلبدل،ة،ثض!ءعلىدلكانانوهذا...8

الاقتصادىاتثاطالب"5ل!صوالزيادةا-ءةلمىل!صكاناءدددي(3"د!اول3ع)ح

هنطأنثاكثرأ(3)لمنبما-طةااقوىاةتإكاإذ-يماولا

Contractive)اإبمشةاةوىا Forces)فيفيأأسيحدثهذاومئل

أ-ونهاوكيترقدمهاك!عىالرأأنين51اىبرأيبدولذئوا.ةدا!االةطاا

المماردةالقلةنايجةالاالهطا،فيا-مريهةاالزياد.اهـتأن"قول.والذي

كااخايم!اءةا!روطالةلةأذلكوذ،هولآ،مأةلاقىتد،ا-كانعددافي

راسالمالاممتمارإلىفي!اجتفاالقكنبمنبسببادكانعددجممفي

(Investment)آخرنىبوهن،المتزايديئاص!ذا؟تطلةضاء

ء!أنه،لحق.الأخرىالاصمآلأريةتنافمالأعدةيغيرحمودأفىلمتحدث

اإتمكا-الارأساسلمار!بة!بطادكادزيادةفبةت!ءطماة-در
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N(()ايمملاإقوطف ( Full Employmen).،

:كصرفيعولبقوو

الابزيادةتصضفيدلاسوفالجدثررالجتمحفيسناكاتاأكئرولفل"

مباليومالاقئسافىةدوافىنامهظمعل!اتجرىالتىا!ةلأن،الصم!ن

-لسهكاناشظيمبمماأ-لننظيمانفإ،لسوقاجمموا.-حيدواؤادكاناذااأن

ولاا!رديالانتاجيزدادسوفوبذلكا!صادشهفيلايزدادسوف

،ادكانهكظينبرفرةيةلشاأور،وليةالظأصكات!قوولم8ينقمى

كا)يفناوازدافىتالجديدةئناصناطهنكبيرجزءوجه!ماا!اللضاق

ممااوجودطلمالىهذ.صنا،تناخروجكانبل،كبيرلمازفىياد!للاشاج

.)3،نال!ص!ؤيادةعندنات!قولمالةظرفيه

ملارظالأكلامتولااكي،فصلاثحدثفىلمضارلتةبلىالبيانافهذا

اكفيخسرول.):تعالىلقولجزفطتفصير،4اواكأوالاحصاءات

كلالخراءاطة3قىزمارو-زهواعلمنجيرستهأهئمأؤلافىتنرا

فيالأر.ضفعمىلىتوواذا)؟لىفمقولإ-هاعدكلمما*افيهأدكا(.افة

جطت،اذاعليدالسهلوهن(.أذلالحر.ثواوفيثئكفهاليفصد

Population)"ا!نفطربة"بهكنا(؟أ Theory)يىلينوإإعالمطبو

611س،2099سنة(11!ةولأهثه)

PopulationGrowth-،اميثةالىنوسشولص!ايادةز،لىهفافي(3) and)

(LivingStandereds...ادولبةالطلاصشهمجهفي-،International)

(Labour Review-201-901ص3091اضطسفياسادرا!دها.
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شرهد.ن،الةصكهذالىالطيةالمبا-:منمماذعرناعبنيكنصب

افلىوااطرثاهلاك-ريمةعنعئرقدوتعالىسبحانهاطةألىلماذا

تحاعدالمباحثهذ.أنكاأالاية.ههفي،الارضفيالذ-اد"بكلمة

ثصن"،إئلاقضخيةملادأواتقتلىولا)تحالى:ة-ولافهمكل

.رز.5علإ"تدت2،.(كىبيرلمئأخطكانققلهمإن+،عوا!نر.ز"ةهـام

ماهىالمالبةوالأزءةافقرخشيةالاولادءددهناطدمحاولىأنالابة

ءضة.ةةحماالا

ا!إئرادلا،الآقيلىالفصني،اهحثإنأت-ذأديدوفى،هذا

وهوقفهيالزا"بةفكرتهمعند،عأالنصملتحديد-ركايدومؤبرض!ا

إ-تدلاقياالفبوةالأ-اديت-كنأ-نث!رحسوتاصددا،وبمذاأباطلا

النصلهكأدبدكلالقومهؤلاء13

لانقوم،اطلهضكلإ-ةاعنال!إعطمةتعرضاقياادلاثلان

ا)فرية،الحصارةخلتتهاااليوالملابساتالظروفأسماسالاكلأكثرها

جإناهاأنهىالن!بليدكأفىحركأمؤيدوبهاينظراقأااوجهةوانما

مماصادممهاوالاكلأ-تارةئدةاداوالمبادىءوالاجماعلمدنيةالراهنة

ب-مناراامماد،ول!نالتييراهنسيئأ-يقبل"نيمكنولا-تهلىلا

المفاجهىذ.منالفاضئةالمشاصلملاجالجهود-بخذلأن-هذامع-

داطويرضعاولادةتنظماد)*%ثاثقطوفأصهول،ا!لىطمةوالمبادىء

سليلتصلكو)أنعليمانالتوملهؤ.لاءفنقولنحنأما.النسلوإدة

الذ!صل+7تحديد-79-
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وقوان!هواطتارةللدنهةمهادىءهنعليممايمرض"بنواوالإسلام

الظروتلثموءدول!تحوواأنلاهدبذلد،بم،والأتصادلإجماع

.لنطرةانينقواليوماتحاربونمنها-شئةلفااكلاثااافأ-اهلافيابساتلملااو

فلا،السالفةالصفحاتفيبحةاالمهألةه!.أضبضاتدمادهفاوكألى

تحديدحركابدوهؤقدعيضهاالتيالال!لا"لىئيةالآا!فاتافيتمرفي

الظروفطلاالحامةالانسانيةلمظروتنظرلموخطبمالفسصل!ثبكفب!م

بمينه.!لدأونحص،صزمنني.للىات،

،*ب!
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ل!ير!يرفي!رصرلولل!و

لمح!قدالط!يزافي

:المعاشوصهائلقلةخطر

والذبمماالة-لىءدبدطركةإلم!شنااؤ4ءaإةدلهلىوأهمأولان

ا)صاطةاصها-ةاأن5:و5،آ%ردلب،!أيهنعثرألفاساتدحقد

إح-بنصاثالاو-أهبىأفى؟،ءدودةالا"رضو-"كلهـءف

ءدودة.ءيروالزيادةلىتوافيأصلاالت-لىاإء"أهواءن،ءدودة"5صا

لمميمامففةالإرضر--4"يةسحأن؟حنا)"ثسفرافىأمنء-ددعبرأان

ءددباغةدالآنإلىو،ن!ص.ةبلإونص-ون"والهاديتفعالمرإصنوىإ

إظروتاأد"ذاومهف،ف!ةإليون"لاهيخأهنمايقربالارضصم!ن

المدد"-ذ!ةإن،طدمم!غيرتير"ر..!ولم15مج!رافيتجريبقب-اذا

سنة،ثلاثودءإب"!ضيأنةهلى.ننءرتتيت!اسوفالار!لص!ن

كاهلآءتظاظأابالهكانممه!بسوفالاهرضبأنينذرماذلكوفى

نحمااطأاالهي!فةا.ور-:وبض!ط-وفأ-ازلاالفلىاوان،سنةبد!-يئ

حياةيحياأنب!خرة"يضمذرعاأنالىأفراد.،مايتزايدةدركلهطرفىلم

الخطرالباغىهذاموا-!ةهنا!ريةلانقاذ)ذن،للازم.مطمئنةرئة15

دها،.فراأي!اؤ-"!بوماثةومؤةؤiاررلقيووالاافمابيراالندمناأنيرضع
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اظالتيسبحانهكاتانتقادأمر.الاحقيقةنيهووط،هذايقوون

.والارضال!طواتفيالهموظامهالبالنةحكتهكلواعراصوشالى

عدهمقوااليهنجوصرتأو،يهلوه"كنيرلملابملهأإطةيظنون

الصكنى،الصاطةهنالمصا-ةأرضهوجهكلمالايمماداملأنهسةاطممحا

:)بظصونل!هكناها3اديئ!لةلباد.يكونأنيجبالذىالمددلايعم

(.الجماهليئةظناطقغيرإطة

السماواتفيشيئأماخلقعزوج!أناالةالمئماقرنهؤلاءبحرفلا

نهوأ(رتجدخلةصا:ضيء؟ثإنا):محدودةكيةكلالاوالارض

نا.عندالاءئبئواث.منهحلىم:أبةدرالات!ائنهمنضيئألالاصدر

هؤلاءالقومظنمني!نفمهما.(معلأمرتجدثونلهالاومماخزائئه"

"-ذاخلقالذممما%فىالجدللاتتبلالتيالخيقةهن،ذ،وبأنضهمإطة

الخلقنجنمبتدىءولأبطالببجاهلليسيما!نظامهوأبدعالحالم

آإةلىلظرواووأ!م،(ظفليناظلئقعنكثاوما):اتزثئةوا

لهملنبين،والحقلالبصيرةبحينأنف!هموفيالآ،قفيحكتهوأسرار

ا-ةالمعهذ."كلخلقفقد.وحعهابهتقديراتفيهغكملاانه

وا-دص،وأو!ع-لافهمنلهاءررادلأأنواعأأرضهصطحمنا!دودة

،بروجههفيالحناو؟رخيوب!ثوا)تت(سلالتوادكل،تيةقدرةء!ا

أفرافى.ج!هنيدويز"وا.كلليةهو،فةطشهزوجين!لىوجهفي

أقصاهالىقصا.أهنالأرض-،و-و-".-بهلاع:ظ،أشاولوتهقو

نرعهثاكالمئالدببلفعلى.2خرنرعألىلفلماضبرعليهيبقولم

هنثهجرةنيكا!يرجد(!رأه*ط*لاهـ38أ"هثه8)يسمىتاتالنباهن
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هن--ررةواصضممجرةبذورلقبتأةو،بذرةلفأ075أصضجار.نحو

15صاكلتفتوشأكاقىعتئمالأرضوجهكل-فقط-أئصجأر.

منآخرلأىنرعطشصبرالأرضو-،كلبتىلما،أعوامثلانةلمدة

)8!(3لىيةالكا-5امنثرطانهناككا،اطيواناتولاتاتالنباأنراع

أ--تفر.واحدةميةفيبربفمة002ءليون15ءزيبيض3(أ"9

بنهبذرلامنلات"وا.كلذ-لمنيزيدأنفرصةفرارر.أهنواحدلةرفى

هدةفيالماءهنواسدةلقطرةم!نفيهايهقولمكاملاأءنلاءلمالديخابرار

اثالانهقوةفيفظرولاةبايد!ة-ذهب)فىاومال!ق.يلةطوغير

لمنصلى(نفص"

الجة-ية،ا!-الاب"هنأ!اب!ا!!ثبر"،-بفرز.صالذىالماءان

وة،،دواانلىاعىأةءاءون045و003إينمابهتحملان؟ممن

كاءلامج!لأر-!هافيو-دتةةطوا--فىلر-رالقفاصهلي،أقدر.اان

15صظاظااالارضلاعتظت،أفمووااعالاف 1 Urني-د.وذمهلفىاةر

إةوةا"-د.أمامالحا-زأتامفاكيذامنول!ق.-لائلصتوات

اعأنرمنءأفوإدكملمبحهثا-ةيناهنالالافهضاتءنذورةالعاإيةا!امه

قىونلى5؟ادهرأةوب-كائر"-للزيادةت،المباطدوديهتدىخلا:قه

هن4تهنجءصلاةءماحىةاءهـ"ا)-3م!اروةلىهـ5ا1بهدابيرص!الاشملاذالىكل

موة"نالتأن13ةفية51511إ-3تجاربهد3ذالذيبكااظهيرالطيمأطة

وا"ررلم-جهيماانثء4اطءا-ذاتادة111فير15والارد!نموءدودةغير

Cellular)حدةاوا4اظدذاتميةابى؟تافاهن Organism-2(أول،

بهتحطوأكاملإة-لممهوءذاء.يةالبةكماا:ضضمصاوواالنموةوةمنفيه
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أنيرك!طعوامأخهةمد.في:طاعمهلا،ا-يخة-اةدالةفضتةر!ةلا

الأرضيةالكرةحجممنأعبر"-!ههماب!وناباةذا!المادةمن

كلالجبارةئهسيطرأقامة-فىالذيمماذامنول!ق.عصةلافآبهثسة

اصانةهذ.هنيخرج؟كيذاوهنأالحباةقؤةهناظزالةص!عذ.

؟اطتةرلأوفيهافراطلاءهلوم"دروكل،اء18لأنرءدادلانحرظت

القدخلكلابداتجرأا1،الا+ثيةالايات"ذ.فيتدبرووالاة-ان

1501فيبالندخلاولماناطمبةلألأن،إوتواواطياةاظإقةظامفي

قنيالاظالمبئوئةالمحةآيات!يتدبروناكيئلاأذه،نفيلااامثيهلا9نما)ظ

هنعالهوأالاذممانءا)صهيالىاماثوصرالان-قأ!م.الأأذمىوفي

تبدأوبهوتجارةبانالارر.جهوعةفىشغىالذياطدs91يمرولم،اطدود

ناءقفصلاف!!هاكلتادالاقدرلاامااا-ةاظاالالهبةاذلطةبد.

اطدودشحدىان!اولعةدماالان!ات،نأوك.13فصافييتد-و

فيخللايحدثلانه،ظالالهيالةظإم-دودفيدتلىتوءر"إلصعيهالمايفة

4لضةبلمق!ااهنطهسأكأتبأقيلأمافة-"خلادفييؤإقاحق!يولاالظاما

تا:ا!فدسيةتهتقديراأ-اسكلقول.اارهةةالف!ريةوالمعثماكل

1اةلافياالبل!معن Lمدةفي-هئلا-نسه،هينءلاإهشرةدوازدإاةد

ترىأ4ن!صهمليوفىءثسبخه-ةيزدادودة-وت،مأ!:ةات-توعث!ر

بح"أعددمعفيئضاأنإلىوء!كذاوهحدادهة8سنواتءثمرلبهدة

أيئهن:أة-4فييقولئم.ثادء-ةسةةماي!ء-ررةفب-ءةلا-مصات

الم!نيجدأينوهن6النهناتخيادالهفى"ذامئكولاث!ربكا!يأ

2-01-
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إف!هـفي.امحدود.فى!رانو-احتهاالارضوسما"لىماداهتلسكنا.

مة،مهمنيةومثم،قمةااتواطيةؤعواةب!االنظرقوطيىالمشكلةهذ.

و!اولالأ-انويؤلفا!اءساتوباقيالاتالمةئبنييمتطلاضبرءا

المئم!لة!ذهاطاحمةاطدلايجاورالىةومههنالمةلاءظراصمتلفتأد

خلىاكياطهأن:بدأألالف!رذددصأشاءثقول!"،الثالكه

يه،راإذرضلإراجه*حقؤلمهةينمنالاتلآاتهئامنذالومازفصاو71

لمسثةب!،انيموةةةحللالهاوير-ررالمشكلةيدبرهذ.أنبدل!نفسههو

اءهـ.اوجهكللبقاح!االهايةوباحممب4،لائةي!لمكأنأراداذاوهل

اطفية(اراد-"كأقبفعنايردء4ثيمءوجههفييةومفهل،الأرضية

انقصاناأوالزيادةثمبلاد.ق4لجدفيأوالمالمقيال!نلخقليس31

:و-د.ونظامهاطهبحكةهإؤثممأالالبقائممالاسبابوت!.فةعددلمفي

امئعسمقرةويحنمفهازرالمحةع!الاالأرضفيدابةمن.وط)

.(مئبينلماعتاب،علومستودعها

منناولءوراصريدالرؤقسبأبأوخمهيفةالخاقالا!ىاةظاماوهذا

ةذ5ان!*-اصكانبهاازدافىا!أاا!إئلةلععرعةة.ظر.وانالإفعقل

ثأ:هفىفىكانت،عثحرسعالتالةرنأوا-طالىأئاهنااقرناأوا-ر

مشالاساورتهم-فصمةوالدهاطيرةمنطلمفىلاأورأه،!هنا!لاء

،ءتواالىكالتهنالصخماءدداتهح!ه!ذاأن؟ءنأرص!.ي:اث!ابة

ف-أيسبمالالهلمتماالدن!او)ءق6رزقهمي!صبواأن*تطيموفىأيئ

3ثأماوالىالمرزنكلترائلاوسابهاازدادتاقيااالسرعةانعيهابأمرأت
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صم!ئهاعددبهاازدادالتيالسعرعةهنأمنالبهررةكبرأاس!مأكانت!وا

السكنىواسمةمفاطىوج!-4كلتنفقحمازالىابرهطافيااث.باوأن

المالم.أربءءفلفثبوالمحامق

:لاسم!نوؤيادةالاقتصاديةالاوضوسائلى

Sir)عروعسليموا&يرإةهـكان William Crooks)رشس

Britishأation)إطانيةالبرالجمبة Assoc)ضهباويلأنذر

18 9 Aجهةموانيافيادالمتحضمرةلبلادائروصهان!ترااأنيأو،ذمتحد

كا!اطب!قشمثىلنادنيائلوصصاوان،الق!حوقلةاطد!!ر

-دبهسفةالملا:ينالىابقاءاارزةوولكنالذيئص!ة"ةثلاهيخاهنكئرأ

قدكانكاأقينازلةب!!إتقىماالدفياأدرأواما!برأواأر-ت!لك

خلالالقمحءا!يلزادتة-ررهلى،كروعسوايمام!كراب!اهانذرأ

ي!وأعيالا"رنجتينأن-قأ،إلكصافىهددتالسوقزيادةالمسنينءد.

.ؤ-8!هنواةهـةلاهجلهاعياتآها-ر

إظطرجرس-يدقاف!كر!يافة"أضيقنظر.واةصورء-ة-انل!اإن

على4ضتىبثب.نالاعصةصنيإىيأيخالتارواممنةعصةبهد8عر

لاعدادبألىنلةالةأ4اطقيةسدقعلىعيئب"خوية-بقبل؟!فبؤ.فأدو

الكرة"-ذ.إطقأفطرةاأودءت!اقدامهاوالأزدهارالنمولإم!يخات

مبك-المحرمةوسائلناحدالى-يلىمافيلة-ءهرضوهلم.الار.!ية

المماشثلوسمالقلةاليومتئمهلالثيالمريضةيلةلطوااصيحاتافيةالصحى

ظصة.الثرقبلادونيطهةالدنيابلادثب
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الكرةوجهكلالسكقاصالحةااساحةاأولاابحثإلنأخذ-1

68؟7وملبونأ05-ت!امصاتبلغالارضيةالكرةهذ.ان....يالار!ية

-9591سنةاحصائية-!بكل-13يمءددويبك،إعمياتميلأ

02 ADطليألا!سكنهلامنهاهي!عيبعكلأنهذاوممنى،ن!ه"ملايين

كلهكار5،29نحويخصهضخمىءوأت،بالممدلىسغصا54إلا

,Stampلأ!)اصصتامبدوروليالاستاذقة-ديرحدهب Dudl).-يأ

دنهاهكتارلمهيدان!!جطنااذاالةفىمبيا!يئاءرةثمانيةتساوىءمهات

.(صضهفيأوهكضاكأطولمفيهكئار.ونمهف

لصكنالم؟الم!ن!يءأنالارضت!هقطيعالاضخاصهنعماوأ

نكلرانياضخصأ308وفيهولأندايمضخصافأبأنلكذرنقذأنفلنا

ص!سهولة،تهرميلنيالآفى،كنونبيصنيوريركلفثهخصفيأ23و

نيأحديزرءثاولااسكنهالاالارضهنكبيرةد-اطت!فاكوأن

كا،فقط%09الاالصينثبالمسنفلةالارض04ث!هؤا.المالمبقاععسأ

نيلم5!كمار0591نحواي-ء4الزراهـ!ىوا-اطةضارلأامن%62نأ

أرضهاهنيئزرعلايللبراز!اأ،كا"حدء!ايزري!هممهاولالايقيافرأ-ضب!

قئرعلاكةداأن؟،%5122إلارأ%ءهمليون،...ضا-ااهةلباإ

فيالتولفا،8%الاهكارمليون0231مممهاحهاالةة511أرت!اهن

اممتهزاءالا،س!ف!اكلضاقتقدالأرضبأناظروفهذ.اهنل

و%!ا.فيوء؟برة!اطهية"

مختلففي(Densityفى)الس!كئافةذددهعدرمهنمااذااذاثم
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ض!ةلأيزاتاتة"مواالمرقيواسماميدانأفي!اأثعلةا،اديخاأظار

أةطصأرهنفىءفىوالىكانعئافةنذكرمايلىوفي.لىواقفاهالاطلى

أكلترا2،1دا7جم!إجىإدأoدر5ة-داهولا.ظمرهتركير!سهيخااك

.ةال-دياتلاو23،1يارسوومهمر،19كصفانبا،012يخاا1أ،132

ء8Sلانرنيوزي،12بقيافر%نو!،12اداي،91يكيةلامرا

الاقطار،بدلأهنالقاراتحصبالكئانهه!ذ.ذكرنااذاوأما.2كندا

:(مربمءشكاساكير)!ي

بمحدذيأ،2ليااسترا،8قيارةأ،9كامرأ،98اآمب،85!روأ

الارضية.اممرةابروعفىءرخءشجمرل!!ضخص!21

ء-فىدزبادةويةةدمواسحةيخاتام!هناكأنكلدلأقةمالهوذلك

هةياأفرفيتوقفالصفايا!دمةانبل،المالم!بقاكثرأفيال!مم!ن

.نالس!عددلقلةوام!تراليا

ا-حارهـامنضامصهةء-اطتهناكالاراضي"-ذ.كلوعلاوة

اله!يةاقوىاامإضضفىاعةا*فىرستصلا-!اا؟ممنوالم!صقفتحاتقفاروا

أورإكا!ايم!قفياس!ناعدد-برركأ،لاضخاص.الجديدةوالالات

ووب-ذا،.حهو!ثه!ولولهص!8أكهكاه)ولونميزأ!ر-وضا-+3أن

wئاmergency)إهـ،طفىالملماا""طاربهكقاأدلثادنجدا World' sلأ!(ع

Parker؟on)هانسعونإركرللاسئاذ Han)اوافيةبالمعرماترا-ر

لإفإتا،صاب!ن؟،لجى-ررطابابادتبسنهلقاريفةحعأنه

1Man)،15لص!رتدا against the De !* rيرصصرعديهذرصمماللا"،(ح
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(Ritcher Calder)ذا"نيالجديدةالام!تياتمنيدش4كليمالمعثا

وريتغلبأتالانسان*ثطيععهف:اهحثإتناولاقدومما.الشأن

.أ؟(ةلارادضهةظوءهل!االصحراه

هنولاواقمية؟ث!كلة،س!نهاكلالارضضيقليماصهاناطقيةة

ص؟ئهوخوروكأاذلالانع!انامهلىجوانما،وقوء!ااإةوقحكا!المث!ا

يهذلأنهنإدلانسلأمنويدأولاد.يةت!أنالىيدعو.الذىهو

."لهفىو.لنمولد-لجدانا!م!لاالاعمثاثةفصههـممدوجهود.

%ا.ان:التذاشةاإوادافناجهثعك!الثافيةءلوالث-2

اطاضر،الزهنفيالمزروع"والالر!بة1)ءرة.سا-،-وعهنفةط

اليها،وطوا(رءىاتاباتاء-احةاباقيأ09%11جموعمنحذفنا،ذا

؟ءشروعءيرلىايزلاضبةلارا)حهـةاحة-اهنصوعةلىلااكل%07ظن

الارتية-،4المسابروعمن%51-إزروعةاالممها-،نةصإدب!

وكلعيفوأما.-ررلمةزهإالامنهاإحمبةةااعةالررمساحةلبصت

ذلكترتأنة"صا،أإزروعة-"اإصثتر-.؟ممنءظيمقدرأبمما

الاقي:إلجدو!

آب()أفسطسسهرءددفي(Mulleم)صربدوناإلأصتاذبكتب(9)

*+Readerأgeتt)اقراءائنارلهثه7091 1D!كثراإن5:،ثلآ4بب!الاص

ملناإذافنحن،الجارلىالر-!فيا.ص!حرألارشرجهكلط4الىابىادا-9بمرمن

ذادومكلاكريطالطانهبا-خخدامالارشإطنبىفصنها!إدا.زظئرإخراجكل

أننحولاتطعنا،اطلوةالميا.إلىافىطةالبحرميا.يللتحورخيصأيقأطراكتشفنا

.،إلا!ارق!امن!ر!ضرأتجناتإلىعهاالصصاري
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:الجدولهذافيالمذكورةالأر،معليهتدلفما

،المزروعهوالارتيةاسهاحةاءهوعهنفةط%01أن-

06%منهابمد.بزرعأنالممكنمناي،لزراءةصالحمها07%انمع

2،13ساطاضراوقتفيالمزروءةالأراضيمساحةوأن-

.مليود503؟مساحةقئرعاناحاكناومن،عيبمصركيرمايون

داالمم!نمنانه؟،اطالةالزراعةائ!برمهاخرىمربمهركير

؟2%إةسبةأ!ي-أ%رىمرمصعبرمليون3،27مساحةقئرع

الجديدةالاهوالرؤوصقإسنئمار-الارضيةالمساحة--وعهن

بية،فرالبلافىافيميوالعمقلاا!رتهىوثئأحدعتضراقدلتيالاتبألآو

8،-ا--ةقئرعأن،وذأكهذافوق،المم!قهنانهكا M

جديدةطوقإختراع-الارضيةهنبروعالمسا-سة28%نجسبةأي-

يزراعصةه

ا!مالمفيلاتزالكيفذكجم!ريةذادااه!قمننهوأ-

اوراممط.الا!اجور،دةالزراعةاشقيةجديدةيخاتاه!

الاشاجتنميةلصددالاذطنعنلايحزبادمجبو،-ا-3

ففصئطيح،بتهاخص!ر!ببمضصاوتاديخامناطقكلليع!صتان،الزراعي

إش!-دامالتاجهاهنتزيداناورخلفالزراعىالافناجذاتالمناطق

الزراعيالاشاجءتوصصطان.الجيدةةوالا!لمىاطديد.ةيةالراالآلات

إكصتانلبالزراعيشاجالامنوسطأمنالثلانةايا،نا"حقارفيكلفي

يزرعولىمةاكمةوللبلادافيفلاحيناوان،لأمةابعةارةداهولافيوهو
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ؤيادةااهءنمقات،كاإهينهاأرضفيمحاصيلثلاثةبلءصولين

هنالجدولترفانولىث.أ-رىيدة-رروسائلإتباعالزراعينثاجالا

فيازراءىارصاجالاباعئبارالدةياقطمناطت:لف"-فياةرقاالآقي

:رهـممتا

-لآلمهطةا

ل!فردا

ةدالا"و

فكلاأ

.!س

اياباتا

إ--نان

لهفدا

كاثباةءحا!ء!ش

389؟-3491

33،1

,2،1

،49.

؟18.

،76.

،34.

.،24

؟)مانرصكتا5

!ا\ح6

6،1!

45،1

،261

،59.

185.

.ء،.

.،92

هن.!لدان-صنطيعالثرقيةالبلادانا؟دولهذاعليهيدلت،

اطالى،و!ههابالذ-بةء؟ألأبمةأراوئلاثهممنار5!!ازراعيفياتاج!ااة

--لالءظيمةزلإدةالزراعىتاجهااةمنزادتقدبيةافراأبلافىااناذ

.ان!ترافي03%مبالزيادة"ذ.أسبةان-ف،اصة11سنةاللائين

منالاخيرإه!الرخلالدرسنا.إذاافذائيةاالموادانتاجان-4

امهكاد،عدداهنزيادةءلموسةنجسبةءظمأتهيادزانتونا،لجارياننأةر

منالأخيرالرث%لالا-؟ناعددوياةذا"ئةاا،واداشاجلب،ازلادة
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الاسفاذلققديروفةاالاتيا؟ررولفيهأندكرءكماكاا؟صماري-رشا

:اسناءبدودلي

5891-5799"539-38913891-؟349

ئبةالضذادالموا

791؟..85

3،211؟..9.

)5791()5191()359؟(ا-كاناءددا

ءرردلبإدة"زمنس13ظلتئيةاةذاااداةوجيخ51ويادةازا+ناممط

المواداةتاجصوعجدوللىأءتمدةاداانةا!5:دودليوتةوق.ا-كانا

نيالزإدةمنكبرأاةذاليةاأإوادانتاجفيأريادةإأوءوتا،!4داأا

.،الدةيافيا(م!هحطنءدل!

طةوالزراالأغذةلمةظمةلأخيرايرالققرإتاأ54!-ةيش!دطوهدا

،549ئيةاةذااالموادانتاجبروص!جدولكاناةفى.المف!دةإلأممبمةكاا

واذا.5891سنة"113،الىوصل-قأارتفهثم،5295311سفة

يكودالفرفىىالاشاججدولنفانالس!عدفىزيادةلاءتبارلىبأ-ذن!

5-لط:!!

5291-نة

ئيةالنذاالمواد

بمهأدا-افر-صماجنةلا---ا

9591-8591سنة5391-

79601

79ء!مااانىر0%ض!هلاابروع

-191-
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اكنياكلا.بلادكنلفنيالزراعيالاشاجزإدةدرمعفااذاوكذلك

بلى:سرعتهاكافان،حدة

*ا"599*ص!-.المنطفة
319121صصريا

81021لبوداتا

59501نكلراا

INVNAءب!اعز

1بلبرازا 1 9 8 M

؟8723هكصيكو

09509الهند

1لبادإتا 9 NY!

37؟59ترنس

86199وسورياهص

89031لياصصراا

ءددوانىيادةمنممثرأظلتافذاشةاالمواداتهاجفيفالزإدة

إ!ور.عأمة.لحالميالانالمب)يهامابىيروهذا،البلادهذهكا!نيالص!فى

هذ.لكلأأظرالاقتصأدعداءمنالمنصفونيقدر.واكي-5

كاتلااءالالخصافىيةوالأزمةئيافذاالإ!اجاقلةمشكةأناطقائق

الاستاز.قول.الهصيىالىتتهلىولافييبالترالمستتبليخ!فشوثىا

:برنرل.د.ج

او.نينعصعددلمسيتضاءفاديخاس!نانالتقديركلوجه"نقول

-129-
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مليوثا00013و0006بينمب!بحأي،وا-دقرنبمدءراتئلاث

نفسهاوقىفيةةررر.2،!أوأ.أهءسريئوااطادئالةرفىاوا-طالى

الدهـ"-ذاطبتاةضاءاكاقيةااةذائيةااإواداسماجالممكنهننها

اطاليةا)زراعيةالوسائككلءاديغير!فطب!ونادفيالسص!نالضخم

ص!ءلائمةالمهأزرايةامهاءلأواهالمابلادبممفيبئ"صتضأنبمبردأي

نلسااوهب!قوىهنت!أ4لففبا%42اوهنهااي!وددم!تولااقيوا،فهاوظر

أخر!إكاماتأو،عيةاصتاة!فلاد5ا1فياليومتخدهةالمسهالزراعية

ماثةفياهألمافياخذائبةاااوافىقكهشكلةلنثصوهأمهأضأيهناكليس

الانساثطاتةالالاكأررثفإنهامجدبةاذاحدثتوأما،اقادمةاالمنة

.،رلاغيرأثرتهأو

الأتذيةمنظمة-هريراليهاتر!قدا)قأا!يجةنذكرإب5ماوفي

Food)ا!-ررةالا"م4الةطبصوالزراعىة and " griculture

Orgonization)الا-ظعيةوظرو!ماالدأياطلاتامتمرض!أدبهفى

:هـ591الى4591هفذوالا!صادة

الاءتةادقويبأساستزودناوالأ-اءاتاطالاتفذ.ع!"ة

القادءزالسنهمائة%لالادياشاطقالنلنينالباقيينهننيصتحدثبأنه

.،مناطمهاثلثفيالاالانحتىتحدثلمالتيالزراعيةالهضةضى

80.)ءير،!لادعتووابتودو Lamartine)-رأضقر11هذتلحاو-

افذاشة:االموادالماجنيارإدةعن

سفكوتفيابرناالهذاالثماملةالمؤفىاتأن،طحأبدولمماواتة"

ةلفص!م-1يداتحد-391-
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ئلينا،فاغلاةالانحتىأ،ههاامأقداقةديراتامنبلمكحىعخأان!اية:لإ

.،الزراءىاةلمناجهافيادنياتجةررم

الاممالتابمةوالزراعةالأءتةلمةظهةآخرهريرقيبءبدوعا

:المنحدة

!ع(Confusion)ا)ةحربم!تباكالارهنوم511يو-دماكل"

شاأنمحرطاو-يدسببها!ا،وا)صناعةوالزراء"افذاءواال!هكانعدد

قدأنحبفأالينابئخثل-ث،جد!!فبكوالآ!ية)-ةاولإةا5ومصاءن

(Exhaustibleةقاجشإفأد-قففدأ)الاهلب!تهاأولأرضاإ،!وت-؟ت-"

نحم،.الاستةفادودفصككلب!ونءتدمااةحمامنا-ممنكمضبم

الطرق-دامواستونانظرا!مدبةلة،ءن4إأظصو"ذ.كلحناءالةان

اصممادتهانفسهاوةتفيالمم!نهنواءق،بالزراعةرةاظاالخاطثة

بصورةالوميادهنقثسةوا)شؤمفوطوالهاءأصاأهكاوان.ت!أ4-ت"لى

علاءأدالأ،يتها!ابافتدازراهةا!اطةااةمهالأرأننها)هاو،عةهةفى

ت"مئلكليواةقوننالاالزراعية،امثهؤونا؟دداءواصابرالاة-!افى

.،والثؤماةفوطوااليأسكلاقائمةفرالإ"

صرككولينالدكتوراصمهيراالا!اريبدعيهالأياتبل

(Colin Clark)الم!برةتقهللاوحةا"قءملىماتكلبناخ:

نديالهولااةلاحااسنفلهااقاابالم!ارةأرضهاصهنفلونهانلإاان8

00038لكافيألأطالمزووعةالممها-ةهننزراءىأنتأجهلا"سهح

ييشونءيث،االمالىكاناطاليأ!هافالمدداه.مرةأي،أسه،،ذها

.،اور،غربنيخالمرالم!عتوىيوازيم!صةوىء!جميمأ

-؟14-
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س!ن":وءرردالافت!افىيةباكس!تانوسائل

ك!تاهـكلا51اذ-بةإو-ز!اطمأةيةةجم!ةقولىأنلةايكلوزمم!

كلالقا،-4ئةا!راطأ-الناةابوالاالاقضصاديةأزءت!البصتأنالأقل

ثار7الامنفيمايداإتزام2+!خهودكاناعثرة)بتوأنالةظرقهس

دأأريدا!ددا"داوفي.ا.ح!تةا!اديةالا%-يةاومن-فالمحةر-ة

:نهةالآااثمةالأمورالىةب!االمهؤواينأظرأستاة!

35!)ح"4!عهدمةأالمنة:صادياتالابينغيزأناوا-بهن(1)

Economics)8}امةدما-لمةءن!الطعصاكأواDeveloping Economic)

بم.خفيا&كانأنما!يينةينقرمةذ!LaiIبختاردرامهةهننمملا"ننا

وأدو،،أثال!احلت!اصةةاءأعاديةءير!ورةكليدوا!اةء4ا-ناابلاده

الا!!-ا!ت13ةودعمكل).لادلمكبيرلمءو.!كالى5-ذايد؟ؤا

انقفهاءبهدالا5،دىبا!اأمارا+دهوواالئباتنوأ،ياسصيةلىوا

أ-!براو.لث.فصتصاذلااليةو..للايرانههواأشاءل!اعص-لة

3)كلا+ولكا!) 0 .K Or)هةاطدهئهلاءةا-دىافي

التأئيرله؟نح!نا1دد51-اهةانامطلق--الهظيمالت!-مان"

الاولىدرجةاصةةوو%0181اورباإ.-ةاعلارافيافب!لىااتودوااةوىا

Population)ا-!ناءدداةةجىارذاءجمنالاإءنلمانه.اله،لمفي

قضصاويةالا-ياتهااةسييرلاءيديا!ات!يأتأنور!أفي(*3آه95أهول

وافيودالم!اجرون!ات!بأظإ!آخربةطوهن،فيبمناصنا?4ا

البميدةعه!قاأفيةالمةةصر!ادوءنات-بيروالم51افيالاةةشار)،،لوا

-؟51-
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"ةسآنصتلصياصبةاحوؤت!اخلنيدكانقدحيثاتطرلاهاالمترامية

.،صص!نهاءددوئلثالارضيةاكرةا

الاتية:ب!،تهالشأنهذافيرأيهءقكول!!ركويمرب

.تض!مهنف:فيداءاابىبدا!ةهعنيالصةاعاتممظمولحل"

."يدالصرانالس!

تية:الاا:اريخيةااطةيقة؟ءسنالاسناذيهينو

!ثعشأن،الاهةاجكللإنسهاداتدرةلزيافىةظهرتأثيرأولان"

مازاراوأ!م،سرعةبأةصالنربالىأسمإالمش!ينالع!ص!نعددامالما

Un)انةطاعبدونيتزابددن - Interupted)واحدةرنبةقرا،.

الاةفادكا!دثاثبشةحرلأأنرزا5عليناكا!يرتمهظكي

للا!صاهـبدلاإذ،المتقدملاقةصاداكا!?شاضوكلالهمدملمر-لةا!تاز

،عادةغيربسرعةفيها-كافىاازديا؟يكلنأنالنقدممصحلةنيدامما

إدةزسرعةأمئالعدةفيهالاشاجزإدةسرعةتكونأنالممكنوهن

اديخا.تجارببهتشهدماوهذا،الس!د

ممماالمتقدمللاقثصادثافمهلي-متال!فىلعددالمتزايدافضخمةد

الهففىمعصحلةنييزاللاياكللانتصافىمنانمهلكنو،بشمأنهلاسهان

عبءا!تتضخمبأنيتولفلا،مملىمحد-دعةقصلا

Economicكnden)أتصادي B)ولماطة-اشتمامىهنالا

.والعداءالث!حرالااطةبخلقيرد

للزارعلإكلإلنصبة-برىأصب،ةالاسأفرادلزيادةان)ب(

-16-%
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.--لىyوهمالكتابيالمالا3عندلي!س،لذيئ.إلزراء،والم!فثغلين

ولاضك--عايهمالهسيرهن،السهطحيةلار،ماإثهوذةيقلةونهذا

والاوضاعاظروفايدرصونالذيئول!ن.4اطقيةهذ.يدركواأن

إلزراعةمشتملةأسرةأفرادفيالزيادةأنعا!ميرةىلا،حقيق!اكل

لهذ.إلن!صبةأعظملابلاءنهوأ،الاقئ!ادةاوج!ةمنصىبرىفصه،

ءيرهماضجارالىفيضماووابلمةوأوادهاأيكوتأنهنألاسرة

يشمربدأوة-د.الهاوماواط!افىوالزراء4الرىأعالفيلمماونق!م

يقولةفسهم.أبيةافرالافىاةافي!ادالاهعداءو%4أتمعلىلحقيقةارز.3

gon)جلبرلاممناذا Ernest Bergel!):صلا

conomic)!اديةألاهالاصولمنأ-لىاكريةاث" Assets)!ل

(Liabilءأs)دية!اهالاواياتاإ-ثرمنومسؤو)ية،،ة-لاحبالنسه!ة

وضيقالفةرمن4إءونعلإمادركلا)ةلاحوان،ب!تهلس!نبالذ-بة

4واف.ذربةبدودعونه)ظاهصهالاحمنمالقاةكلاءون،ايداذات

-دداطةلىوالباسلضذاءوااإ-كانيه،3فيبةهـةر4بيهفيبدأأبةلا!هو

أةاإر4في!-"طيعالذىاإ-كان!ئرء4افىالأن،ييتهووتذئمئئهولاثف

."طةل!ا5ت!ا5عةاءلح-فبالىأجتةدرلة2مهع!!!صا!اأدىتؤاد

(Arnoldضأreen)%ريئرنرلدآألأستاذيهيبدعينهالرأيهذاو

:بةود،تبةالاب!،تهمتةايرصهدبأكل

ببهاأفيدمةةومالأسرةالقديمالريفيالنظامفياكريةكانتقد"

:سور"لاثكل

7-11-
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ا!لزرعة،فييشتفل-قأيسيرلمالابلبثاطفلاكاتما-9

لأيه.()اقئصاديةوسيلةبذلكف!ن

هرهه.إمأاقت!اديأ!اةألىيص!نوكان-2

كلسهج!اةظبأنه4فةشوراحةقابيةطمأنينةلهيهيءوكان-3

.،الاج!ماعيةوم!نة،نسبه

ا!المن،ءةإلزراا!س!نهاهن75%!ءكىفالتيكص!ضان!ان

قياسفا،الماهلةالأيدبممابقلةا)شرايةجهودهااصابة!-تملأنعليها

،الايات!ادقتطافيالمتةد.ة،يةلغرالاد511عضاوأكلب!اوطكلاصثا

ا)رأمر.وترقاصلأاتةمنضرب

39"والأخيرةالاحصافي"-ببموكسقانباءهـدمم!نان(ج)

ضضضأ652فغاكئامتومهطانو،:خ!ا655ولةأأ108وةامايو

اث!رتيااقليه،-افيادكانب!خمكان!اممنو"ميبميلكلفي

نبينا،أاظبهي!كفانةبينكبيرظانرق،ب!المراتايمهافيمنهأعظم

كا!في!سكنلاالث!رقيالجمهافيبمهيهيلصفيصهخى!أ299يس!ن

"-دابينقارنااذافن!ن.ثهت!ا!38ال!ب!أةرا12اقليهفيتميءهل

عددأنوضوحع!ء!أ،الهالمنيالإخرىالبلادلحأوضابينو!حالى

ديطغير!وهناكليسىوانةلمسبيأقليلكسناوالةرليبافياقليمال!ن

فيث-!أ853فيهبص!قمرخمهليكاىلأنجموض!اباكسضانني

منعليهطهمظفوغير،هولاندافيفصذصألفإةوقرا،اف!كلترا

طةاطالمساحةاالاعةبارالانيناخذلماذاومخن،قعلمرالميثياالمستوى

كرأةيةاك--ت!اهصا-وعهن!ط%17إن-وهىاليافيإزراعة

18--1
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ما.وفي،إناليافيعيبمهيلكلفييسكنونضخصآلافثلائةهن

إفصبةصبمهيلكاىفىإلص!نادنياإلادهنعددكثافةنذكريلى

فحسب:اعة،زرالصاطةلمساحها

طالياا'YAKالهند،115نسافر،948يدصو،392ي!امر

،16042ا!رسو،15932-ررةلاهو،5512ع!بلم!ء،369

5753إتلاا

موجودةلاتزالالتياسمةاونياتالأم!نقدربذكانالمم!كنفن

كلةىادكانعدددامت.-كا!التزايد-إكص:ان-بلادنافى

لناوهعء:اأ-،ص،نفىالىاهموءدفى،لهاأشابحةأرنداهولاةىبممريل

د!أيئفمن،الصكانزإدةمنيفممونولاهمظه!اعددهمليىذك

كانهذ.ان،ضيقالإرضمش!4هأنطقيةةا4نابلافىضأرعلهناضاقت

كلاابخةوماهو،وقربهمالمةر!يخات15أذةكماو5أ،ةإوجوفىلهما

ب!لادنا.أرض

،فةطالمزروعة"يلإكص:انصاحةمجموعهن%6Tان(د)

لزراعيةئلااوساامص:-دامببرفى؟ممناسنغلالهاالزراعةمنها%'rوأن

بقدرولكنالآنحتى(3وللاح،3)!يطهاماتم34%م!هاوان،اطالية

-يودببذللىزراعةأسة-لاحهما؟!كناولأزراءةاطةLمحظمطاد

!افالىانالمم!قهننهأالاستمراض"ذاءيىيدلفالذي.يسيرة

لجة.طوغيرمدةفي%059هنمايةربباكهقانفىالمزروعةالمسا-ة

6الارضضبقو5فهداأ
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ىةاقمحاهنالهكتارءصولممدلالاعتبارةىخذناأاذا(5)

اإنخافة.!الاعهنلاؤالانةاءلىنا،الاخرىا+المابلادوة!مالإدنا

بفضاعفاتة-مألازراعهايةاطائلناومطكلالنصمينأدخلنافادا

عرصولان.ةةسطاأياملاافىلمقداو.اة-ءة،مثالىأةعدراعىازا-نادا)

فىالقمحهنا?:ارء!ولهن3%0هوبلادناةىأقمحاهنا!حتار

،وان!شانياألماةىا)ف-حمنا!ممنارء!مولمن25%و،هولاندا

0)5ومهس،نلبأاةىلةهحاهن!حشمارء-ولامن33%و )Nلأذاول

اللادىهسهويرازي-قأعىاازرا-تااةتاصمه!وىؤفىأننحنفتطهء
..

(لرت"ا5جهودداخ!ا!ولأتزاثهرهقدالتيالأخرى

الهالم"لادهنإلم!كا!لبالزراءىالانتماجإهرفةدوليطريقوهفاد

بينيقارلىاصشا!بفىودليظلاصتاذ.3(.*).لأ.ى.نس.إ-يهر!

:بةولثمإقالطرب!ذاالمالمإلادتتاف

لإدنحناتفيبلىكاهووالأرفىالممحمنالمممآرصولمهدلان()1

:(بالك)إ!الم

(6091)الارز(6091)اثمح

2،،5اسبانيا639،دانمارد

09،9لباطاة104،91ندلاهو

1لجبي! ، VA4112لبااسزا

1ان!كلترا ، 3 l02،2هصو

07،9ن!لياا0"59ءصر

.،16نإكستا.،8.نبالياا

."34إسنان

(76-97صاسقامبدودلىللاستاذالمذكورالكناب)
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..ين.م!6،7ب!ماارفيصهكفيثجونإيخونأيااامومافى"

الممكنهنإنهاقولاأستطيعففاف!بمميلعصفيص0504"ومممافاوي

.،المزوعةالارضهنصخبمهلثخص0004عفالة

التي،اصناعةواالتجارةهياديئالزراعةانمإبه-دهناكنم)و(

النقدماه!نياقاونجملالاقى-ادىاو،.هنأكل!ةبهاةبلغأنذ-تطج

لصنا،اديخاالىيأتيهنكلأناينسالانصانان.الحدود.لاشرت

يخاللاوأنه،يرزقهالذيهوونحالىنهسبحااطهوانمافىزقهاكيئنحن

وكفاخه،ب!د.الاالارضوجهكلالمبثوثاطةرزقمننصيبه

الا!قصادية،ئقوالمحااوسائلفي!ةحوماقدرءلطاشاساطقاولمهر

.الانسانبنيبرليأةهوديةخطةلاتخاذناأبدلملاهبرربأنضمورأ.قىداد

اطقيقة،هن!ور.وا-دةكلو-!ةادنيايمرتونانمامافوص!باع!أان

لأيزوفىهاظرغةد،وىالاصاديةكلالائقاطقا3إاديخاالىدهونيةولا

لينكلارككوالاستاذظنولذا.ا!ه-ةهناأمماص!إةة-"قهتادلااعلم

الضحفهنالم!"-ذ.الىولاثيرصادالاهعلمبحب!لمالفوستأعأيرى

:لشأداذا5فيكتب-بىعاو.ةجهار!!ةي!م

علبهنظرلموجهةات-مالنوسأنباعويمني-هؤلاءيةول"

اوتتفياطتيقةفن،الأصواقعفي"كذاكافتاذاةثي،ظ)صة

العلىمءولءهنأ-هـىطائنةالارضيةالكرةو-"كلايسصأننفصه

التياطتائقعنمع!ما!اض!لةثيافوسيةا!اطانفةا"تاويبيةاله-ر

-قهتام-ولكللئوسب"الىالماائفةان.والمنا!شةأهحثباتأخذها
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35اعند5أةهـادهنوالذيئا-كاد،اعددعنال!يطةالاساصيةإطقائق

و-4ع!الافىصادبهلمالجهلث!ايام5،ثالس!ع!دعنمملأءات

ه،ببأتةرص!ى

اس!ناة!يةاءفيءثو%بط.نجض؟يزالل!كاداذاهاضخصأان

اوافهالمحرما!هننةا2ذكرناماكا!سهدرارغمكلوقئاثررهم

،-يثمهميكصبونءأيئمنءاولاهؤق3؟يئpيةول1ة4الئائقطةاوا

.الانسانلأن،تهةممرتاكوارذهنهبلادةكلالايدللاذا5بقولانهظ

م!نهوأ،ةيةنساالاالأكلالدافىةضنفيالاشةممرأنونيفتهمنليس

ثأبدفلا،الغظامالإ!ىئرةدافي-وغباوة-*-الئدخللط.

ذيئ.والمصاعبالماالمرهةةكلالمث!امنحلهعليهمايسفصهمبلنذ-"يخلق

:الموتبدل

،مالاهتولىبةف!12اةطرهاأتالن!مملتحديددكاةبهيهترفمما

ئق،!ظلااعاأنر!هننركا!فرادألةضضملماصهباطداووضعلفسلاضةظيم

تقوونلكذ،مىولكهم،أثضه(الهثمريلىفوعشهاءلهذاا3همااوأد

وفص-،ادتبقطرعنبونيةتهاتقوموالنظامهذاشولىانمااةطرةاأن

نأ-دقوون-اذنافافما،للانع!انوالجمانبزاووحيةمنالالامفيهما

قئابدهم!و--"ثباطواجزوا!مةادكادكلاطظرفرضنحاوللا

او،ئبة.نداببرنا،سا!ه

املنظفياخللةدا؟4-رماةوا-ممبهؤلاءيرأخرىعىةوضا

لأحربالهاةتضر!أنا)وقائبزبيرلمتدابوصعأديحصبواط!ل.الالهي

22--9
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والسياراتالةطرادثوووالزلازلاة:تاناتواوالأعصاشإفةرالأو

-3بزصالفطرةالىأو-اطةالىءادوا-بىأم6وادةقئراتاطاوا

وكاتقدامهاوفيفقهأداءعنوه!ا.مة!بهءقالمو!ملكسيمزلأنه

أثممنف!ذا،لىالنصفنظيمطةهةالم!هم5برتدابطبقفيعواشرمتىاليه

نية،نسالإامنءصيرسبممونلهاذابدلم-أءوك!ادوما-اككذ!عصا

هنلنس!لابدلتحدءلاهؤإيرالثد4تصتةدوماءةررث!اةبلغء!؟يئ%و

بمفراألقادن؟ةبهننجا(آترفيبهناوتاهاكولاصالأبب

ادثلفبضاناتو-ووازلالزلاتكتصحأدبدلاآ%رةببرمن3بأبد

11،لبةيملا-آألىكا،ابشرابنيهنلفةهؤلافأ2والصدامبىاطر

اوقتوفي،اطروبلطمهمهلايينكلإلموتتةة!أنبدلاالجديدة

تقبيةواأدق!ليموفىت!مهفملى.فردلمفردلمقيوظهملموتاهلكيزاقلانف!ه،

ههسو،13تكلن4ةفيزاطياةاصتطولقأ4الى:بيةاطسهابةوامحدع

()1مثصلةب!نةايرادات!اهنعثرأ

22هسفد-روسياماعدا-!وحدهاور!فيال!نعدفى(كان)9

،لطهدتملإهدداوهذا.الأولىالعالميةاطربب!مببنعه،افا004ومديون

29هسو!الطء4النسبهعنالزائدفىالمدنجاالسكلنوهنا؟مودمنالموتى

Birth!المواليدفي-لهةصنسمةافا006وهليونا Deficit).هصتوفيروسيا

المانياوني.اشيوعيةاالثورةوبعببالاولىالمالميةاطرببععببدمولىجماملاع!ععرة

فاوقس،س!!اهنالف009وهلإونحوال!الاولىالعالميةاطربفيمات

ةيهاتعى،كاوارو؟تالازوابملينشاؤالاب!عبمولىداتا005ونانهليو

لتي.نونجدر،اطربإمأالمواليدف!مبةصوطبممببمولودافا006وهليون

ول!بوط،نسمةالف005وملايبنبة-مةالثافيةالمالميةاطربفيص!!اهن-نفه

لجبي!وأما.هولودافا003وهليونكأووحدهافرضافيةصادالمواشبة

قنقص=اطربانيفالكلذلدفهناه.فياوألماف!عيافر-،.ن-قىأسوألنهاطتفي
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ءقياسءونعهل:قووأواممن،الصؤالهذاعنالجوابءوافى

فهل-افىالةرضكل-كاتوان6نالس!امددالمفاسباطدرضكل

هذاتثضيهماةدركلالاالأطفالض!بوألاأنكل،درونأنتم

ا؟!اطاجةءقالةا"!يخهالأطفالولادةدونالاتحوواولأأ!ياس

والانانب-"الذاتو-بالأفىةكلقاة،ءةليةفيمنثأوراذاالجاهيران

وءا-وهـأد5!:ية!واأدفىتامةحرةكل!ايثوكانراع

،وكانتيةالشخصهورءها!م3ظروةكلبناء،الأطفالالىجونيحئالأ

ظنهم،صه!ولبم!يديهمأمتض-اولفيالحملإ-ةووصصائلاطلمغطرق

جة.لاطعددهمتقايلغيرهناسبفيأو-هـمنامصبعفدبد!أيقةونلا

"-لادهن!لدأيممابأد+ثأد13بنفىإةالى!رأناذ،والضقدبراقياساالى

أبضا،الحاربةالبلادليوتفيولكناطربفحصبميدانفيل!إل!نعدد-هن

:-لمابراجع).أبضاالمئحافبهالأج!الفيولكنفحمبالحاربالج!لقولا

.(786-6لا7ص،وليندوسللاستاذ،الأجقماعيةاصاك"

الف005إن.ايخاأقحطواالجدبطوادثإلنسبةهذامئلقولانولنا

أحيط!دد0291/925طمال!بخافيحدثاكدطالمحطلأجلحتفهل!ضخص

لمحوالموتعةربتابتلعحئالقحطوحوادثإفيضاناتضخصهلاتستةحوألى

وةد،499،-؟049شالفترةفيصزر!روادىفىء!مضخسلجون

ههمعظيمهددماتحئالكلي!الا!تراضالةناهططرعهمالوأنس!نتحرض

الفترةفيوذدلاهاذءمالمتتاليةجهودءامنالأءوالصليبجمميةمابذلترغمكل

والاصياضالاؤبثةبعبمابلاقئالالموتحواد!سدلمهأسه؟4399/46كأ

،991"سثةاصيب!فيالفضخص005تحوا.؟قلوقىاا!تاجئافقد،الساربة

(Tahitآهيق)8فياال!نعدد!سبعالهندصنمىفيمليون09رنحو،9191

الموتحوادتهن5-ددأا-لثرالاعيافىبسببالموتحوادثتكونلت!دحئ

.اطروبي!بب
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بضكل!أناصمةطاعما-ا:ةافيةواالمديخةاطتارةنيإلنأكانمهما-العالم

ثمهل.اجتياز.ءقالجهوريصصم!نهوعدداةلهذاهئلمناسبماحدلم

!ندخ!بهتتصلحونطريتألناينواأنوذالثهذابمدكاتسةطيمون

حدبوضحالاهتمامشولىبنفص،اكيالمحمالنظامذلك،الإ!ىالنظامفي

ينتصأوةيهميزإ-ررئمالعالمبظعمنبقحةفيصال!دلمددهناسب

القطعىاالهمتقدير.صضيهماكليشاءطمنهم

اتتصادية:شة

الآإءأد:النس!تحديد-ركأيدومؤيقدمهاكيلثالثاوادليل

لننشئةال!يخةالوممائليكفراأنروسمهمليسالىو!ادتلىذويمن

رجطمجيدةيةقىوقىبيهمطليأقحليمأوتطيمهمطيبهةس!أةأولافىهم

حدودعددهم8مجاوتماالأطفالوأن،راثحأبدءلمحياعميبدأولى

المحوزيئ،الفقراءالاإءدكهالمتمددونالاطفاليردأو2إئهماسهظاعة

مثي.كا!يبهونولاجدأمنضفضأالأيكونلاللميثةس!تواهمف!ن

وهمناقصأردشىأالا3ولباصهوغذائههاببغوقىوشليمهمن!ئصأ!مهن

تولهكا-.مسدودلمالاطياةافيوالنةدماوقييقطرلايجدونأءامهم

الآإءوروفامهخطاعةجمدوفىمحدودلمالاطفالعددي!ونفلافىهؤلاه-

أنمنخير،هورةالمظالاتضصادةاظروفاهد.هئ!فيانجابهمسسك

كلهلبطالىلبؤصوأواافقراوطأةهن-هكذا-ويزيدوادات!مولأش!رر

ا!احةظدمةهذاأ!هنطربقهناكبكلنأنيم!قلااذ،مجتممهم

.تلظولاذ.5هئ!نيالاجماءهـ4
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هوىفىتصاةقد،لذالاهمراظاهرفيو؟ءنهلىءاالداهلهذاان

اةلىإالا"هر-ة.ة-ةفيضهة،ليسإحقو،سالفامنكئيرنةوسهن

بربةالر،و،امالياالت"ييمكاات"ان.بقيناها1الدليلين!"فهن

اممماتاهنكااا،ةحهالى2لراالبدءا5و،الجبةالذثأةا5و،؟.ررةا

أةهـادجمبحفب،يسض-ويءهدمواضحءة!وممغاواحدةوءاالمب!هة

iت25-هـ،جلرذهفةفي.ءيزر-لكل!،ذهنفي"وإلى،الجتمع

أساسكليقوملاةة-،فيا!إتار-ل!د.اقرر.صالذيالى:وى

أفىفي4طههع!إةومةاوا!"ذإبماومهإهلووفهواظرا!حيحا!"سضتث

دام14و2ة،ووظهةصه-ةمنهعثرأيرا.هنصستوى3هـتوىساغ

هذا.م!خالرااهدءواابهـدة4ببأتروالماليا"اهملغوااطببةلمزثأةمةءنيأ

هـة:ء!رأنءإءبن15ء3أنإدةلاذهة"،فيا)ءإت!ذ.سداةااالم!ه:وى

إنببلاأدعليهأنإالأ-يانلمضيحمأنإدلاب!،طفاينأوطةلىكل

هندائرةأوص!حداةأة؟مأهادافىة"بمونم!اناالاهنذاث.هد!أطهلا

!ؤرض!مالاعئير!،ةي!م14أتكلةقالى(رجةون!لتيا.،رالاهوأنم8ئامهاو

.أ!لاءداوجو-يزالى

-ةية4هوإلى،ظرتةرةف!3أوءرفىةإظرةقلنا.الدىهذاوها

أ،ربالبوالزوطتالاءزواض!منالالاتهثاتناث5اذ،ثاقهيةب"5"!

نهمأذهافيو.ةررةدكىاإسةوىانأر-دبطةلاايةجهوأنكأهواطلا

إدء".ونا-:طةلا-يثاملواهن"وأثأت!موإيتامقىزدهمولاألتءليم

،إنها.إضأأ؟اء-فىاحه!منسضظاللبل"ذازإن.ذاوةوق

مةواليهكلادءة%ياءاأنثأةمهظم!حونألىبماإءسإلىلأمماخيةلا
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والمصاعبوالفاقةاضرواوالكفاحا)ممد.8-اصيافيبهتجاولا،-وار،هة

مدرسة،اءجىىااافىرصةتالىفلقألطبدلاهذالا"ن،ءواقاعب

النعليمو-ةأ-!هقكلهيتهوقى،تنقيةوأصانلاابتملإمبهنىاجمها،..ارهان

!-برليختبرالاوتمالىسإحانهاطه؟،م!امااقأوا،والزبيةوالتئصف

كلالااطياةفيجماحبالةيحمولا،الممنوبةتهوةووءتهوامهةقاءتهنانالا

مف8بثيمئمرئ!لفبا*و:)يئمسهنيسريئفرظاعل!اعزونفينار.اكيئ

والئ!-راتوالا.فةصسالأ:-والمنونىةصصوالجوعاظوت

هناظبيثفيهيزبهة-يأكتونالاهلهواذ5وان(ييئالصاوبئىس

هوالوالاهإ--أئبأفيهتصبلا،،لص!لىاهنئفوالزااطيىا

الاوالثدا"-ررن41ولا،و-118فياصموداعلىإتدربالأإلانهان

ليةالمافقاتوالتاالاهزماتولا،عايهالأتفلب-!د.ويبذل.ليصارع!ا.

ب-دادالىويبرزالمزيمةوتورالضهفكاهنهنفه،مماليتخاصإلا

ظكبئ.اإص!ترةإواهىواالترىمنيخههاوالكفماحوالسعىالجهد

م5،المدرصههذ.نياوخرجبقطرءنالأاطياةههركأيدخ!نلا

--ررولنيأصاءهمبدودوعالالاهئ!بجلاادنيافييقوءونكيئ001

اقومعقلاءايايدونقىفهل.الحمواهلىواافنواالا"دبفيالمالمتباقرة

وتحيراالمدرسة"-ذ.عليمتظقواأنالة-لىتحديدالىاناساب"ءوة

الأأجيالمفي!اتذنمألاحتىوالطربا،ثومواضحهنموضعالىادنيا

وا!انةوا؟بنوالهيبةالمروءةوسقوطالهمةودثاهةالنفسعبودة-كل

الأعيو!اتضحلاأنالحلاجيابالنسبة!-تونوهل6اواجبأداهفي

نيلاةالنمليمشلقىولااطباةومنحالبشوكاهثذوالسعةادعةحمي
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في،خطوةتخطوولا4الشاتالبوتنيالاتصممنولاالفخمةالمدارس

لامحطريقكلاطياةلهدءكافيةفىوةديهاتكونبأدالااطباةهيدافى

تتلالأحلإفهاولتوفيقوا18رفهةالةجاحإحودأدذلدقى-ودومحراء،

بمملاديخاني!زلةوا)نانما؟صأعطؤهاوألازدهارالتقهامس!ءني

أدرجةمنأوالةالنةادرجةهنحيواثاتالأوالتريةالنطيمهذا

اذاوأءا.الاولطادرجةهناأنامهفبهانخلقواولنالإكثوكلالئانية

ادنياوحياتناربخإ!ارمالىأ،ر-هوا،أقودمافيتصدقوفيأنأبيتم

ظق،واطموالةنوالأدبالمفيوالمه-اقرةالمظماءهنف!يياطشهن

فيجحورنشأواووالموزالمدبمههادفيودواممنالامغ.9.ا.تجدوا

اتا،غبوقتلالامالبكبتالاضبابهمأيامتصواولمأقةاأوالالم

"ظلامواجمناعمابدونخرارااباة%ضمفيلقواأ!تى،والشهوات

بقح!واطراشىعلىدربتهماقأامباصدماتواالسبا"،،علتهمالتيممما

واقويخق.الفجاحساحلكلعرهمراةيخصبواأنالاأوا

:أخرىدلائلى

هغأخرئدلائلثلائة،ااثمةالثلاثةادلأئلهذ.بمدوهضماك

بلى:فيهاإتسارعليهاؤدئمنذكرهاأولاءنحنوها،ائانوةاجةادر

.النوعمنالاولأديخجبأدالنصلبآنظيما!كنمنانهيقوون

المواه--فيمو!ممونثيفةوقواهمجيدةصحئهمت!*نممهت،الأكل

.موفورةالمملوالامشحدادات

ررالتاالفكرةعلإ-4تقوماؤكماالمفروضاننتولهذاكلورفىلم
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قو؟تكون،طفلينأوطة-لكلمة:صرةداهتماالاذ-انذرةبأن

يخة-ةممهاقكودتمددتاذاوأخ!ا،موفوروذكاءجيدةصحةذات

تؤيد.ولاعقلىدليلالىبهتندلاالمفروضذا5اد...بليدةيضةعى

حفىالان،الثأنهذافيبتأ-رقدأقياوالم!ثماهداتالاخنباراتشائج

فياش!صافىاتواالبراءينهنلمءدافىلامايفةدهظنءرفىالاو5ة،

.الواغطلم

،الانسانولادةب!فأنتطمية،عدةتتررأنا!المنأنه4اطتية

ىتعباد.يخلقالذيم!نهر،اظبيرالعليماطةبيدالاذلكص!ىاذ

كيئفالا"ر.طموع-.ر"يصواثذيخو):إثاءوكيفيشاء

ذربةيخببأنا-نيار.ودائرةالانصانوءفىيدخلولا،(8يشا

ءبمه.ضممة،ذر!هةةسهوبحنبذكمه،هو!هسلممه

هنالانسانينقذالذ-لىفيم!بأنا)قاهلىادللا)قهيلهذاومن

نا!عبثيءعليهاثجد"ونولاالديخاا)ي!ملاكأاجأطفالشئةوانجاب

.البرغصعنيد-!اأن-بييموترنأو

لدمىةتوكالىلقبو!-ديرةنت!-جةكا.ف!راهذ.ان:لنقوو

مووذيحهلهاصأقيااضاتوالمزا!وااطباعامامبب!ايعرفصبلةو!انالا

وة،14والةالبلادةأوكاءواكافماة،اهنهباة،وءا(اطياةنررالىيخرج

.اطيماةالىاكبابسنطودبهأواب!غاسنبدخدأنقبدسيموتوهد

إفغالانسانبةكلراجعأبقاؤ.جكوذوهلاوالشبخو،"اممهولىوا
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اطاتقمن،وعقلالأنسادفظركلظفيأذلكدامصفما6إلمضرةأم

إليب.4ربمبمجرفىرأبأال!ئمأنهذافيرتجرأن

نجماكرارأنه.الذ!علتحديدطركااإئربديئبحضبقولءصماوأنجأ

ورشاتةوجههاجماللىوالمرأة-حةشدهورالأطفالوشدداولادة

أنليصت-الصنحاتالماضيةفييناتدكا-اطتيقةولكن،بنهات!و

،المرأةبصحةضارةغيرالاخرىسالنسلفحديدالشاعيةأوسمانل

لسيئةفيتااالئأثيرثأحدالالاطنااشددوةدلااوتكرارعنق!لابلا!ا

ا،!ةهنالحالمنوافه،تكوب!غاووضاقةوجههاوجمالالمرأةسحة

الاطفالهنبم:للرأةإلنهبةبمايرتطمة،عدةترضعأنالطبية

الظروثال!فمخصيةكلذلكالالأ!تجوفلااذ،وانجابهملجمتصظيع

بداضبار.فياعيأةالطبيبهشورةمنكانف!ن.حدةكلا!ى+ةلكا!

كافلبس،صاتها!لى!رفبماواوضعاءلالام2أنالصضطلنما

بأسبللااطل،منحوسائلهنضبحوسيلةأن-ضهكولا-اماطر

أهجدأيجوزلاولكن،حيا!الاقاذبأضروركاناذاعلهاضقطأن

طمةسنةالذسلنحدبدجلالىحيلة،الصحةضحف"مننئضذأن

اوأ!يخنةاعيأفهسحةأنرأ!ت!هنالمسليناشاءهنبهابملأ،

والوضع.اطملق!بدآلامادت!تطيملا

:الاسلاملمبافىىءالناهةالمنانا!

دلائلمنننأ2بهرناماكلظرةإلفاءوضوحجم!جمبين،ا
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ثمرةالاالحركاهنهليستأدشظب"أوالنصصليدكأفىطركااؤيديئإ

منظليةأذها!مئكوناكيئوأن،وادهريةالإطادضجرةثمارهن

عنلففيبقصرفوتولاالكونفظامفيفماكرونتولاالإلىفكرة

كاقهوف!نماوجدانوأنه4للااو-ودلاانكلالاادنيا:ؤون

هم....ضؤونهجميكل!ويديرمقادير.تصغبنفسهالانصانوأنمطل

موغننوسمهندلائلهاقعالذيئوهماطركةذ.5واءرفموااكيئ

.والاعجابالقبول

س!ت-افىمةالحركاانهذ.اطقيتة"ذ.ايضاحبدعنالبيانوغني

نز!ن.طرفيكلومبادئهمبادئ!اواد،صيمهنيالاسلام

ية:النبوبالاحاديثالاحتباجالفاسد

فينلايج!ه،المىيخههن.الن!هلىتحديدحركاالىيدعونوالذيئ

يراجحونكنبنمااهذالأجل3ة،بهاينأيدونحدةوابمزالترآن2إت

الاذتبمضهافي؟ءبروأياتفكر!مصحةكلوبسندوناطديث

امشخراجفير،ي!تهامنلابدأساسيةأهورثلائةفاكولكن.،لعزل

:طأو-ولاطديثمنفقهةمسألة

علبهاالةصلىاوسولعنمارويJ)الضامالاستفصاه-ا

البحث،تحتمح!اقأاالمسألىلىوسم

ئهبئناديوالموقفالصياقلمعرفةالمنةالجهووبذل-3

أطدبنه.هنحديثأ.وسلمعليهاقةصلاوسول
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لملابهات!واكلالظروتللاطلاعكذكنة31الجهوفىبذل-3

المحط.الىسولزمنفيالحرببلادفيالهائدة

ء!نظرةظةفطانالانيدنرائلا؟"االاساسيةلاموراهذهركايةفمع

ف!هـتم.ءقالمدفاعالقومهؤلإءب!اا!صتدلالتياروايات

بلاد.فيا؟ارىيقالطر.والأولادةئ!!نأد-دألأيئفىكله!

لسببين:وذك.!الرسولؤهنالىالذ-لىلنحدتررالهرب

"قضدرلأ-دالآإءكانة،الاقف!صادمممااويخيمتدهور:أو!-،

رز!م.فطإثارعوءأاد-صميةدلمأولا

"قيرضةتفكا،دلةلهاا15ودطدةن!ولهااةلننا،!أة4:،ةي!-وثا

فددالا-لام؟ءفلا.ا!ا*هـهاطرتصميةظ-ةإفات!-موأدكلالاإء

.قلها!ايثصأن!افيءةإ.!موقلباف!ااةقرءقامرباونهىيمةالجرب!ذه

.المرأةعنإميدلمالالإؤأياهزلاالىاإصدفيفكلةاتجهتثم

لاكاش!وجمبمأاا-لىينبينئهاصفاطءأماغناشلاادالمملىمهناممنو

تأالمةصودولاكاناطلومفعالة-لىلقحديد-ركةةي!مقامىقد

"لمهعلب"الحرضةالأممبابمنكاةتولإتوبةسهاسةالهزلمنشخذ

قتلجريمتياتشافكلالمراةاتحرضكاأتامأاوالحواطفكارالاة

"ىاليأسبابئلائة"ةاككانتوانما،يامالجاهليةألبناتاووأدفىالاولا

اراردةإتاووابتةبحفهانمرانلهاو،الممهفيصةفر!امزلاكلحملت

:المزلإبفياطديثكتبفي

مة.الاهتحملأن-شية-9
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.ودامصارتاذادا!ةاقاء"الا"مةتتقأنخثية-3

اطلىءدثاذاالضررمنلة!الريخعأدقيهرضخشية-3

اوضاء-0140،م

هغ-إةا!حاامنةفوأ-حمالا"جا!االتيسبابالاههي.فهذ.

بئهفىوزماالا"لصهاريمأيربوأبوو-اصأبطبئوسهدعهاسبئاطهعبد

ظروففيالعزلىالىبكلا%4-عهماطةرضيىاطةعمدبئوببرئابت

شيمائأاسفةوااةر2ناأ!وصثبوجدوامماأن!مبحب،وحصر.مخصوصة

نمزلكلكةا:4عةاطةرضياطةعبدبئببىيةول.ءساحةعنهيثهى

!عنا:أخرىروايةشوهةول8ومصبرع!يهاقهصلىاطةوسولعهد

يمصولرءادكلتزلكنا:4لة"!واةرفيإقولو.!زلاقرآنافى.شزل

!حةوا.وء-إ(511-اري15)رواثنزلاةهـآنواوسم4علإاطةص!لىاد

اهزلاالإ-ةفية5ا!حااهن؟رأكلكانومنبرلمأنطهذ.الرواياتمن

،درا!"زل511ظنى2يةصهينأ4ا-ةوااةر2داأ!وصفي!دوالملما

أ%هـىروايةة،ب4ءةاطةبهـرضيةول05إ-تهكلادليلاذلأثوا4حص

اطةرصهولء،دكلرل5عةا:!حي!ض"ةىءسمالامامعنهأخر،،1

دا؟االرواةهذ.-:ى!رحةلا.إعاةلمذد4فبلةصمم.عليهاطةصلى

4وأة،ث-اللمأم!لا%صمءقس:لوسمعاث،اقهصلىالرسولكان

-وابهه؟دذا12سهلاذا

علإ"اطة!لىالرسولادبه!18أىبءةقدهـىالاتالرواياتوأما

!بناأ:،ل!نها!ياظفىرصيدأبيتن،الة!ية"ذ.فىسضلكانوسم
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اةعأوفقال،وسمعليهاطةسلىاطةرسولىفسألفانمزلفكناسبيأ

كائنة.وهيالااقياهةاوومالىكائنةنسمةمنما،ئلاه!قالها6لثفهدن

ومصلم.ابخارياأ-رجها

وفيهمااعفهاطةرضيماكللامامةهـالموطأالرواةهذ.؟ءتوهد

فىوسبمعايهاطة-لىاطةرععولهعخرجنا:اظدريسميدتجوهـابر

واشتدتالنساءفاضهينا،العربسيهنسبيأفأصبناا!لقابنيغزوة

شزلانفأردنا-لهمموودلايودأنبمني-الفدأءحببناوأالمزبةعلينا

،نسألأنقبلأ!رنابينوسمعليهاطة-لىاطةورسولىنمزلقلناة

مجدثمثيءأبم!يحني-،لاقفمراانماعليم5:فقال،ذكءقفسأفا.

.،كائنةوهمماالاالقيامةيومالىكائةةنههةهنما5-6اتفعلىلماذا

ولم5:فالوسمعليهاطةص!لىاطةرسولأنأخرمىرواةوفي

.،6أحدعذيثبةهل

وصى-لمعايهاطةصلىاطةرسولفىأربلآانىأخررواةوفي

نأكر.أأوأعلهاأطوتناوأوسايخقفاهىظدهنالي؟ريةان:فقال

روا.مسم..،لهاماةدرديأ+نهافهف!ضفتإنعهاعزلا5:فةال،كأمل

عىالنىعغمصحقدوغير.م!اسحابةاهنجماعةهنال!أنكل

أهلهنترمالمزلوقدكر.:سننهفىالرمذيالاماميقول.المزل

االةعبدعنالموطأفىطكلاطماويروي،وغيرهمالصحابةمنالملم

المزلى.باكر.وكانلأبعزلكانانه،عرابئ

تأافوعينعلاهنوألرواياتالاطديثشحهنفملم،لأي
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"هـلاةيهويرى5!كرههكادبلالحزلفيأذنكادما!ارممول

الهرضىأص!طبههنالمأسحابهنجماعهلكلهه،كاكانعبئأ

ظئمةاذسلاوتحدبداطللمنع-ركأطمه"ناكتكنلما1واكن،عغ

مأ6وشاملاتوميةالحزل%طةلجملتبذلالج!ودكانتولااإ-لم!بى

بصنتهموضرو،،1!مطاط!ميمصرنهادويننةرهنكاناطضمحوانمافي

كل!أهؤعدا،عنه!ىولامتهحر!صولالرعلنأة،،ل!صخمهيةا

وتحديداطلهنحالىاسالف-بىعوطمة-ركأزمانهفي؟نتوأفه

ضد.ولا،.ؤكدلم!أعنهلغى،واسعقوىفطاقكلافصل

لمغالاخرىاطرقاهنزمانةانيظهرماالمزلكلت!هةااذاونحن

ع!ها،!ىقدي!نلمالث!حرعاذابأفىالةوللنابز،النسلوتحديدالحل

ظروفه،"هضفي-قيقيةجةطالي!ا!اجةدلإن!هانالأنذلدنماف!

المرأةتتءرضأنثلوذلك،إضخدام!الىخإ-أناطيطةإبفمن

طدمم!غيرضرر!اوثيعوده-اكلأوفف!عهاكلكأاتأوالموت!ر

يقأطرأ-انلإاامتخدماذاشبا!اوأاظروتاهذ.فةى.اطلوخاذا

اكسعكاأ!رفيإ!)كبأسللاا)طبيبءصورةبمداطلمنحطرقهن

هنثصخذأنأح!ء4محويقنافىالشرعيصهادم"طاواءق،آنفأقلنا

ا!ف-،،فيعامتعاملوقومهة-طةاطل"فعطرقمنغير.أوالمزل

ط:قاكأاذالىأوتميلهمالناستدعواقااوافظرإتالأف!رتلكفماكا!

.تا.زمناظةالاسلامليادىءضافبةالاحقهقب،جةطمابدوناطلمنع

**
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ء!م!إلمب!ةال!!طبم0

.،الاسرةوتفظيمالاسلام5:هوالمقاللهذاالحددالموضوعاد

أولاأسردأنوعالمو!هذالمهالجة،مايبدوفي،ا.؟فيامنكالى)!لىفى

أفراد!ديدفيالان!هاتبرغبةيقملىماوأ-كامهالاصهلامايم!اهن

ثم،فملاالهءليةإيرالمدأمنإلىء؟ة"ذهلم!!قيهخذوماأءصرته

"لطضوءلممديةبيرااةداواء.4اوءد.طحروأباحةب!اكخ!ألم!ربينأ

حصرأتذاقهاو-ثفيرأ-دهنول!ن.ء-"وأح!الاسلامايمقما

اب!ثابر-قيرفيأنا-تطيحلأا!ثقةاادافىةءذ.مثلىالىاإوضوع

نظر.ووجهةالاسلامرأيثقهطرعنثة!مأنممىءالقاريةفىرولاىالم!

هنهبدلاالذىبل.كام!دقيقأفهمأوتحديد.الأأسافياة-لىابابفي

ما:فعرتأدو5،المو!و!"ذامحالجةأردنااذا،آخرثيءصقبل

وماىtهماءنمثؤو5وما،!اذا-دني،لاسرةاتغظيم"ءصم!ةمم!

هذ.في!كلدثالتيالاثارمبوما؟أ-انلااحياةفي،إتهلقةاالةواحي

غبةبينرماةرق"ناكوهلى؟اله!اية15بيرات!و13ظطواالخ!!إةةحىافوا

تقامأنبينو(ةةرادلماكللمأسرةرادأهنلأصدعاولأ!موالأفراد

نوعأيفمن،كانواناكبيرةاجماعية-وكأافوضاهذالت!ةيق

!اعنبار.كلأح!ههابينيكونأنيجباكيالفرقهووما؟هو
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أنشوصلفىيقأكاملآف!أشةالامورالبداهذ.فهمبدونا!المن

أفرادتنظبمأو،النسلرركأدبص!الىفياةطرةافىيئئماليممغزى.إلى

لبحث،تفاولطأذاأنافها.تاهأكأادرامياهيهاوةدرلث،بقالكاالاسرة

ئية.ال!داالأءورهذ.لأاو

ا!كلة:نوع-؟

ضيئأذاتهحدفي،الاسرةأفرادتفظيم5أو،الفسلتظ:م"ليس

فيزالماالإنسانأناذ،مد!اةممرة-دلداءمو5وانما،جدلدلم

ظ-اهيةهنالمفديدوالخوفاقلقاا-اور.تاريخهأدوارهندورصس

اسنمروااذافلأفرادانويةول،الأفتاجمواردوقكا-كانا-!ضم

فههمفكيف،اطدهننرعاتزاتررلمووتمولمطردةبصفةبدونشزا

هنوكذاكذامدةبحد3هماثويكصبونكلونيأأيئوهنالأرض

"-ذافيوخوفهقلقهعنيحربانماالتدي!الانسانكادلتد4نينال!ه

يقول!كلأصطسالجديدأ-انلإابدأواءن،جدلمببطبباسلاثانا

الص!نزيادةان:الزمانفيهذالهندسيئوادةطصاااةواءداهناخترعما

8)هندسمهامههتوابذممبه!م ، 4 ، 2 ): Geometric Progression،

ولايمكنقئيد،لاحينكل(اخا.".289،356"64"33"016

،ئرةالموالطرقمنلزيادت!اا%ترعواءط،رز!موممائ!،ؤبدأن

3،)إث"-اايةههوابنسبةالأ 2 ، 1 : ) Arithmetic Progression،

الس!تء-رردظلاذاهذافملى،اخأ04،5،6،7،8،9.05

بعدصضمفيهالىاصلأنبدفلا،وجههنيطجزمابدون.يئضاعف
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وصصإهك!يدقئلاينا،نينقركلبحد256الى9هنيصلىوأن،سنة25

التعددبينالفهةه!.وأن،9الىالاالمدةهذه%لالتهمرز

تهقىولاترونئلاثةبمد13مقابل6904ستكونالرزقوموارد

فباطساب!..مهنةافىأبدا)رزقومواردفىالس!بينعددنصبةبةأ!اك

شطقةءتءنطةىمصفوىكلشف!هـوناؤيئيقولالقاعد.هذ.كل

تافلاباالمنطةةفيأوادنيافينالس!عددألىالأرضمناطقهنظ-4

الجديدةاهلىيةاا!اولاتهنبذلتا8،ف،طلىكلارإدةفيبقياذا

يخاشوةرأنا!المنف!نه،يث"المهووسائلاوؤقمواردلتنمية

أدافيلإااذمهلاةي!اءظىأتءن!لآالحياةلضاءال!فيةاوصمائل

صصطحكلفه-4يهةىلاوضتيأتيأوالى،اتةررمواالنهوضمنبثيء

دميه.الا!انفيهبصمموضحالارضيةالكرة

فيالزهنلإنساناكانالمئص!ةهذ.ول!ج،المشكلةنرعهوهذا

اطهلى.ءنحوجهاضوالإالاولادكققر"داهيةئلساوالىءب!!ىقديما

الأوليناوديلنينءنغاةلغيركادوان!والجارىالزمنفيوأما

مب-الحملمنحانا):،-ااوسبكأنالا،اسمخدامهماهنخرجولا

الرقيمنأحرزتقدماكلبناء،أكئرعلبهاونجمدايهاابلتجىءالتي

*ه!-فىمالنرشلهذا!و،لبىالبروالمالصفاعةممدانثيوالصهررم

اتاجاكريةأذيوقفسلسلةبهاصتطيعماوالأدويةاهقاترواالآلأتهن

كأ،الثناصلإةقوتها!اظةكلمم،أراداومانمنهدةولأيضاءهى

ءقمينتجماالأخرىاوسائل.نملمجنخهأحيانأفكر.ؤندبقدحأنه
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،الذ-لظيم!"ا-!يهماتا2ة.جميمأص!م!،أوالمرأةعقمأواوجل

(Control!يمأ")الفويدتحده*هيهوتارة(،Birth Limitation)

Familyبمث!أ)،الاسرةتةظيم5أوأخرمىتارة Plann)ثالثة.تارة

أاوزقهواردعلىخطرألس!نزيادةإنهلى-3

سدالىأى:هوالئهانهذافياب!ثإفتناولىأنعايفاهاأولإن

إمصكلة4اه!.أساسهكلنثمأتقداكىوالقلقاظوفذاكي!ح

لىايناإتقةزحقيةةأولةانالصئرالهذاالنظرفيثمهناشاعندها

آريحهصاحلهنعرحلةأيةفيزادماالإنهافيانسلاأنسضأنه

مالئوستباعأصضهايوثيدءيهدىالنيالهندسيةالمتوالةالمسبةأبنلك

ح!،الاذ!انيةكلأتىماوأنه،دقيقةفيأصصربكلبلاسوفرانسيس

التيمثلاوزووموإردادكاثعددبينالفبةفيهكانتادهرمن

نءانةهـضقدلإن!هافيال!نالذ-لىهكداكانوالأهروأن،عونهايد

لمفاهثمةاليومف!هـأةفسفاولمتصيرةغيربمدةأيوماقبلالأرضوجه

.الموضوعهذا

ثسكفاقيضيةالأرإ(عرةهذ.أنعذلكالمتداولىاطقيقةهن

لايحب!ابمدةنصانالاأنيرصدهبلموجود.نتكا،سطحهاكلي!هانالأ

أقياالأمبابقلككا!-وجود.-ب!-عليهائرجدوكاةت،اطةالا

لإنادا،ووهدنيئهته!ضارتنميةوته-يالحةفاليهاج!،براالان!انكان

نيمختفب-اكانماعقشفاأنفملماوكل9بنة-،سيئأفيهاخلقما

نحتلففياسحخدمهثم4كافوجهد.ببذلو-!هاكلمب!وئأأوبطنها
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الىيخأضارافيرمنذأصمانلااتسوراتهن%!رورةهنوها،4اتأتر

ةبل،ذيهنةي!اهوفورةةتائ!ائلمهاووكاةتالاالجارىالةرن"ذا

ا-انللاضسفرالتياتاءسوراأنفيهي!برأنحدلا*:ط!عأمماولعل

فياءااةتاغاا)مماةيةتر-هـاوسا"ل،!أأالبمبفىأويىالقرغد.في

،البحارأعاقنيأوبط!افيأوالأرض-طحكلأوأةتا"اأ-واز

نيدخلمنل14وصهائلالى"ذ.-لقةدالذى"والاذمانليسوأن

ءايمهو-أ-،نلاوا.ها8ورظءاتصطثءاديرمةافةوءهرتم!امواخهين

افهنالاءشلابدلا-افمارةا15يدعوكلياءقوةأوباطهمضةدلمكانأ

تبمةاخرأ%44خاة،وعلإقدألذيبانئاةالقاائا!فةاإطقيقةطل!!كل

!إمهي!ناجمحا!اديرلم5قدربدياكو5-ود،اوعالمالىايدمعالممن

منوسيلةكلدع!اأوثمالأو!هـ"اكرةا"ذ.وجهكلحيائهلحةظاليه

طييايرجدأنقبلتهسوراةمنءسورةبةضاءكا!ا)حةيلةئلاوسما

قصه."و

بل،ادوامكلنسانالأأماممافلةظاتامأإاومهاهلى"ذ.وماكل

منفيمامجدماكاناديخاهذ.فيما!رأودالانسانأناقعارألاعي

وافياتاتواطجارةاروابوااإ-اءالاالرزقومواردااهيثمةئل.وسما

هنبخوتانسلأفرادهنزادماقدركلول!فه،ار-!ثبةواطهوانا!

ئنخزاةب!ال!-بممثفاتمازا،لارضامهطحكلتهحيأطةظجهوفىه

تثفحراة-د،الرزقومواردطياةامهاءلوواطهسمنأطدترفلا

سقضداملاهـدةبقأطرضرعاذإثمعجنبالىو!نبأ،-دثدةئ!.وسما
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يلاطويئ،1تارحلاعصهن-لةعصعليهLاعصتانه-قي،اةرريمةائلمصااو

ومصا"لىةبهما!غةدتمأنونإفىلارضاصهكانةبهماعدداؤداد-بىيماكون

!ءثفقدبأنلماوفانالاذأتق!مصةمنوبم.هواردالرزقوالميشة

ططمثونااوالأرضرإطقفيكأهةأكاتماكليهناظرأطمومثلىلا

ة،-ديدةخزاي!تفانالانبر-ء"يهدولمئنالرزق-زاهنسماح!ا

وههو!ضعني!4أنالاعصةصفيبىأالالههةالقدر.لكنر.ىأخر

هنحيثجديدهلرزلىءدودةذيرئنخزايد."تناولوفيبهس.تحت

.فكر.اله"يتو!لأوإلىكلام!روجودهاي!نلم

الىظرتح11-ءقبلاصفينامنافةآلإتمؤمفذالافانكانلقد

الهلبهةكل!رلماحقو،كلموةد.عةالموتولقدرامنتةعيرالبخار

الةصفيوجههكلسيفتحابخارادا5أد-حالم!بقرنابدعشرسبمة

وقد8واداث!!ررقبدلمواسهةميافىيئعث!رالتاعنالقونمنالأحير

القرن!ايةحىدمرفلماءقوللاحتراقهرفظ!يتهوبزافةطايرىكان

بطنمنقثةجرادتوضكالبرولهنلهالاعدادعيونأأنعشرالماهع

لسياراتا!ناعة-ذكهع-جوفىاو-يزلىابرزان،وثرشكألارض

وكان.الرزقومواردالاقصادطلمفيئلاهااتلابألتحدثاطائراتوا

ل!ماظهرولا3قإلأحت-كاكشطايالفارشراريجد?كمغيرزمنمنذ

هنمراح!ظصةهر-لوفيهنالسنين.ؤافةآلأتبمدسرالكهرباءالا

نياليوم*نفلهاجديدةاطاقةاهن-زاة-،فهتصرنحتليصع،ناريخه

قرتقبلخيالىاليهاليصليكنلملأمحاليوالصناعةالاقتصادجمالات

صلاحيته!؟نتالتي(At!ه)الأرةوهذ..الانمندترنونصف
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الةلاسفةمفذمدارسفيوافاقمنهةثالب!موتوطتهنموضوءأالتفنت

المش!ريئالقرنقبلعغايعرتكادمن،حالمصبقبليسيرةغيرمدة

الطاقةمنئيةطةةخزا!ليتهامنلقشرجالمثمريئال!رنفي-قضفنت!اأ

هـ.3بذ%صفاهرهةاالافانوسا!لاكا!ازاء5لاتكون

تتونفيالائلوومهاالاقئصادطلمفيماظهر!هائلةتغيراتهذ.

اديخافيحياتطةظالاأ-او.بتزوقدوهى4فقطماضيينقرفين

لمماديمةالةوصصائلهمنزادتنةسهقىالىوفيكئيرةهدةببرسائ!

ق!رظهورها-ئلضخصاانء.مر.فرالمامناقرنافيبخ!.إهري!ن

الىليقدوذهنهأج!دثمزمانهنيالموجوفىةالافصادوسائلكلنظر.

هنكانفهل،المالمسنؤإدةمعقتهثمأاناوصها"لىهذ.تسنط!متى

والناهةاالدخافةمنمبلنهريقثانالممكن

يروت-يثهنيخطفونلا،ديراتالضة"ذ.هفليقيمونواكيئ

إ!ل،المستقبلفيسيكوفىبماالتنبؤكافيأإساصأزما!مفيالهدودالم

هنظصةضطقةاوفياديخمافيالص!نزيادةلي!صتانكذلاثيخسون

ؤإدةعنعبارةهيبلى،الاممةالأفوا.زإدةعبار.!عنضاطة،ا

ابضأ.الحامآالابدى

وبىأسوهي:الاوضالاقنصادعمجب؟وعواملة*ثةلهالافناجان

اثزهتينلكنو،لموام!اهذ.كبروأهمأهواطوإلاإصا،هطفا!واللماا

(ولامرفونConsumption)الاستلالث،ملافيهنأنمايرإال!ا؟بزإدة

ويخسود،(Production)للاشاجعاهلهوحيثهبنفظرهم!قعله

يخااكفيوالنقدممنالغوضنسانالاأ-رؤ.ماتد!!أن،سونناثأو

-142-

http://al-maktabeh.com



اس!نازيادةوان،كبيرحدالىإ-.ب!ابلالس!نزيادةمعاءرز.اءا

الهحلعىدواءدنإد؟زتأقيإ-لى،ف!-با؟دثدة4-لم!العوا.لأتصء

الملحة-للازمةا-،لحاا-جةطااعو.تدعةدءاذ-انلااوان،فز.حواو

نيةنهاالاراتواضاءق1311وماوالملإسا-ءقواالنذاء!يء.أنإلى3

ذئمالفثصكلد،بدجديرمصطوعم5ءنرفرادأهنيدلمزالاسماسية

يههىصصيهواط.لب"و-ا"لم!تير!معانكليركهالذيالحقيق!ملالما

كلنيوالأختراعللاكةصمافنة-"ومجمداطديدةئلاوساعن!ب!ث

ابكراالاراضيلأجلمادستتلوهذا.المحاةصمحبهنضعبة

إلمستنتماتالمغطاةالاراضيفنكثوعةلكرأابوراضيئسفلحالإرءو

الجديدةالطرووثخترعالب!ارأكلالىتحصواظاهيةبل.والا"حراش

الةضماءأجوازنيعياهـاوئسننفدجم!المناوثحفروالزراعةلري

5-ذا*لا.لمرزقجديدةمواردءقبحئأوا!يطاتالبحارسأعاق

ضر،لحاتتفاعلاوارالمحوللكسلاغيرن!صانضيمألاكسباالم،الباعث0

يقومأنكلبنبهنالانسانيحملغير.إعثضاكوهلى.الموجودا

الىبأفيخر3بنبومن،يسنطيعهاهملامنمقدأركبروأبأكش

يد،جهيومكلمعجددبعمالالميدالى00

ئلوصطانيةووناكيئكلباودكفيللزمانناتاريخأقربان

.نالس!زإدةمعشمشىانلاقدرالارضفيالموجوفىة.ارزق

تلثفيوكانوا0881سنةنأهلبو54فيالماأفيلس!ناعددكانلقد

مخآلافحنىكانشدبدةهاليةوضائتةضن!ممهشةيعأنون؟الأإم
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86عددهمبلخلمماواممن،وآخرعامكلبيناظارجالىيهاجرود

الاقتصادم!،.فيو!،18المايخاتصابأدذك،فبدلبدسفة34فىفأمليو

فىةإزةسبةكلاتلمرامنمئات.عدقزالرهادارهوو!يشةظهاساعفتوتضا

الاقة-ادة،حيا!ااقصييرالخارجمن511،لىطلبالي-:ىا!طرتص!13،

وحوالي-009؟سنةالف008المايخافىالاجمافيالممالعددبلغضد

.%019سنةافا003وهايون

ئشاهداكيالاتتصادىاوضحذلدالحجبالىذلكهنوأفىعى

عثمرةحوالياسئقبلتفقد،لىالأخرالمالميةاطرببمديةالنرنيألمايخا

05.و.هلإونأ12عنفض!،الانحتى8،91سنةمنذطفلهلايين

كيةوئصيكوصمرفاوبرلافداالث!رقيةألمايخاهنالأصلمهاجرألمافيألف

الطبييةاوإدةكلعلاوةوذلك،إلث!يوعيينا!ئلةالبةإعهنا5وغير

أربىوقدبخعصمهيىلفأ59لاؤبدكلانهساصتهاثمالاصلييلهكا!ا

5كلم!!اعدد Tتأ؟.ههاجرمغذم!ةكلهننأ،وواحدهليو

عنلعجزلمالمهاشكلأحيلأاقدمغسخصافأ05و.ملاإينصنة

تة-ررم،في!ادىالاشوحما،نذاككا!رغمكلوا!ن،الحمل

اطربقهوا،-هـةألمانيابكلئرمنأغنىفىوتهافيومممايد.تزاوازدهاو

لتك-سديدةأزمةتعافي،الاممةالأفوا.كثرةمن-ممكوأنبدلومب

.،الماملةالابدىهنديهامااستنلالبعدأ!ا-دالىألعاملةالأيدة

.اظارجهنالأيدىالىءزيد!اج

الثاهنعثعراقرنفيس!!ا...ماكانكذلكنداهولاالىاظروأ
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عث!رةبوزحتىذلكبمدةررمتبدأولكنه،واحدامليوفأيجاوؤ

الضخمالحددوهذا،فقطوةسفقرنمدةفيأي0591سنةهلايين

يلا-085وألفأ39ص!ا-!اتيقةرقمةفيالايصكنلاالنهن

لزراعية.االأرضواحدهنولاه!نارمنهمحدوايخصصحيثلابأهر

يصرررونب!،لحصبئيةافذاالحابتهنيغعفالامجدودولنى

مساحهكلوةهـح!دا،اظارجالىاخذاشةاالموادمنظئضةكيات

،المستنقحاتوتجفيفالبرفع5-ررهكتارلفأ002ها--فىرأرضية

الزراعية8اساحةامنءزيدكلالحصول-اودهمنجابحونيزاونولا

قبروئروتهمالاإمهذ.فيثروتهمبينأ-بةأةهناكبقيتطافهحتى

كاقلنا.واحدلممليوفألايجاوزعددهمكانعندماأ!يسنةوخسمينمئة

كئرأ9789سنةس!!ماعددءجموكانلهاةدابرلاواان!رواأما

ء!دظنايومأما.3؟91سنةمليونأ46لجغثم،مليونأا2هن

35هوالجنوبيةايرلانداعهابصلتاأنبمد،وصدهاانكلتراصص!ن

لحدفىالس!نالضضاعفهذاأنبةوللأحدأنفهل،لفأ06.ولجونأ

؟لرزقمواردهمنضبو،فقرلمانكلتراس!نزادقد-%005نجبة-

بدؤواقدكانرااذاة!م،العموموجهكلالعالممم!دالىاظروا

البالعنيخبنفلا،عشعرالثاهنالترنمنذطدةغيرب!سعةيتزايدون

،دربتبمدةنضهاالمدة.هةخلالزادتق!اديخأفيالرزقهواردان

عفدأليس.نال!ص!زإدةهنبكثيرعبرأإذ-بةزإدت!اكانتحتى

وهلtسنةمائتيقبلوالاثرإءاادلثعندولايكنمالمافومصطيناليوم

\.-ماكلىتحديدا-45-
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تبلوجمنهايومالعاه-ةالم!يثمةهطنوىبينالنسبةقدرأنممنالمههن

سنة6ماكي

:الع!نلم!ف!كلةألناجعأولج

اطدوضحأونالس!تقليللي!ىأنالأمئلةبهذ.اقضحقدواهله

كلللحافظةطسمطريقهوولانالس!لمثكلةناجهأعلاجأ،رإدثم

5-ررايزبدأتدمىف!نه،المميشةووسائلا&كانعددبينافوازن

دظهذاهنالحكلىوكل.عليهيحاةظأنهنبدلآاخئلالااقوازن

مزبدنبذلأنهوعلبهوالهاظةانواؤنهذالإ،مةاصحبحاالطربق

ا؟رريدةالمواردواكنئ!افا!ليشةو-ائ!لزيادةالجديدةالفطلاالجهود

بينالتوازنظن،التجر؟ةموضعالطربقهذاوضعقدو-ثما،المرزق

تمت-دبل،ءصبط،كل،ممأقي5ماالمميشةووسائلادكادعدد

.السص!نزيادةمنكزأبن!مبةالمعي!شةوسائلزيادة

ث!عدفى.اووسائمهءقالاء!ادكانانما،الأنبهرتماكلأنكل

في-األشكريبلسانالفطرةأو-الإنسانظلقأودعهاةررالتي

و--،كل-،لبحثأتفاولأنالآنأحبذاأناوها.لمصلضهأرت"

برشاهل:لنقبين،صحيثمن،وزإدتالانسافيالنصل-الايجاز

محيحأ6تقظيأشظيمهفقومأنحتأ

الأهرأواقحفيالانمافيالنسلىالمنطم.و،ن

ب!رادتها،نجاهد.الىبهانماأنهمجسبأحدلمأرىلأافي

لارادنهدخللاالانصانأنبقصركللاالا.صأنوذلك،واخثبار.
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الىاتراجهنيدخللابربهولاليسبلاديخاالىمجيئهفيوا%نيار.

هذانيأجرىبماالنابنةالحقائقمننملماك!علأت،اص(الاادنيا

منثصالعفدكلااوجلبفرز.اكيالماءأنالطيةانجاربهنالئمأن

منويحيوانلجون003و022بينماكلمجتو!يالجنسيةاتصالاته

(Spurmatozoa)!يقول؟شوىحبوانمليون005نحوكلب

يخهالهديدةاطيوانات"-ذ.منواحدكلو.الفنبينافياءمنجماعة

مبيضةفيادخولفرصةلىشاحأفىبث!رطان!انألبحودآماستمداد

(Egg Cell or Ovum)ظصأأمتزا--أيحهلى"دامعوهو،الأ!ى

ممنالمهمنبحيثالث-صيةوالاهوصماتثيةالوراالأوصافبل!مسئقلا

مبي!تيف!نأخرىجهةوهن،مستقلةشخصببهتتكونأت

Ovarien1/J)ثطصناضجةغيرافبرتضةأ004كأوفيماإلغةامرأةكط

به-دالحديدةالبويضاتهذ.بينمنكأرجلاولكن،أحيا!امن-يخه

الطمثبدءقب!-ظصةصاعةفيوا-فىةبرإضةالا!رفيكلالئضج

مصاء،وعشرببملارتامكلاسنحدادقىو"-ابالنافيعثريرهأبأربمة

المنويةالجواناتمنحيوأنمعافدمجتاذااءلىلفحدثكشالاهكل

التيالفا!!جةابويضاتاء-رردمعدلوان.اوجلجصدمنالخارجة

تكوتأنالىسنة29سهات!كونأنمنذالمرأةميضةمنتخرج

اتذابويضاتاهذ.منبواضةفىو،يضهةبو043هو،سنة48سنها

الاوصات5-ينهصتةلاظصأامصاجأتحملذا"معوم!،خصوصية

هنبحيثالشخصيةالاوصافوبينالا.هوميةهنالسل!،يةالااوواثية
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يخه!الاتصاليحصلوعندما.مس!تقلةضخصيةبهاشكونأنالمم!ن

اطيواناتهنالملايينعث!راتالرجلجسدمنيخرج،رالمرأةاوجل

تكونلاةالمرأأنبويضةاماولكن،لمرأةايتةعنبربحةاوتجريالمنوة

.اي!اااوسولنيقف!ئملارجلحيواناتهنوا-دةأنصأوهفاك

بواضةأطهارهاهنطهركلمنظص!ساعةفيتنرزكذلدوالمرأة

ساعة،24المنوىالرجلحيوافىانتظارفيتبقىبدورهاوهىناضجة

نا!يوأوأةلمدا.هذءثناأةألمراجلوالزبينيحصللالتصالاناألكناطو

تمرفهكذا،الاتصالحصلاذايتةالبوتكالىبصللاالمنويالرجل

طرلاتصالإتإل،والةصاءلىالربهنكئيربينالإتصالإتعش!رات

الملايينتايح.مايحةبدونانساءوااوبلبحضلنالزوجيةاطياة

سجة.مابدونالمرأةبريضاتهنوالمئاتالمنوةالرجلحيواناتهن

او-لىحيواناتهنطيوالىفهايتهبظ!ةساعةهناكلكونوانما

لذلكنايجة!.الكثيرةالمرأةبريضاتهنبربضةمعيندجأناممئيرةا

.اوجود،لمالىالبث!ريةأفرادهنفردليجيءالحلمجصل

ألقيتاذاال!عهلوهن.الانسانولادةتتيبهاكممماالنظامهوهذا

النص!الح!ادفنظيممافيهيوجدصدالىأيشرفأنتفاصيلكلظطفةظرة

حكوهةئةلاطبيبولالاهىولاأ!لاهيأمولالأهبةليص،نسافيالا

الاتالات!هنظصافصالنياطلوتحدثافظامهذاني!مدخلأد

صظحيوانأىيعرفأنأ-دإستطب.لحلااذ،وزو-ةبينزوجالمدبدة

محانثجاذاالملايينعشراتعدفىهااخالباالمنوةارجلأتحيواهن
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الصفاتهنةأة،المنات15ء-ددالبالغالمرأةبويضاتهنبوهضةأة

الذىنسانالاذلكءلب!اي!ونوالمقليةابىرريةوالاسثحداداتاظلقية

ءتفضلاذاكرلحط"أ-هـانبوسعليس؟الحلبهذا4تكوتنذرقد

ذلككللأ!ن،ة-انيةالا"نراعالث-!هـإتظ!أمننرعأيقهطر5يؤكد

الاراداتةوتءوالذىالخبيراهايماذاكذث15،اطةبإذدالالايتي

اكيوهواتكويئوا!خلقالقضظيمهذاأوجدقدالذىوهوالإنسايخة

اطلساعهيمينالذيوهومنازعولاءثاركمابدونلائهاء؟؟مجر

صظحيوانهعلتدجاإهـأةبويضاتطصةهنبواضةيخئاراكىوهو

اندماج!،،هلهنسينتجممافيءموهواكيالر%لالمةوبة-بواناتهن

هيما،دوأجميلا،-!اناوأملاكا،صهقيماوأصبتأ،نثىأوأاعرذيحكود

يخطصة-رراقياة5211وليماصت؟...ك!لاناأونئمبطأ،ءبأأوذكيأ

الر-لىإتصلأنالاسافيالاةالفلىالإلهىاتنظيماهذا!!نيبالأنساد

بمدصمرالاهوط،الئنا-لىلى2يحركاوةالةطروغب!بةامهثجاةوالمرأ

.أصاؤ.وتباركصعتهجلتالخالقبيدالاذلك

اصيحاقنظيمدايقومكىاهويئنكواالخلقولإلهيالنظاماإنهذأ

واقمام!ل.اررالىةولانساناقوةفيقليلات!ر.سافيالاةالفصلاطقبقي

يكني،واحدةا،تةفيوا"د،رحلطءاد-يث!احيوهفيإلنةا!ا

ومن،بفيمنذا05جميمأباكصئانص!بمنءددأضحافءدةلينقج

اوجلا!ائلةفيالإفتاجيةهذ.القوةقدكبلىعلياسلطةبفي2خرف!ن

اسظاعماالمالمفيا-كاناعدد،نولأ"جلذلكمناسبأ،ووضمت!احدلم
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الخلىبدءمنذالصف!هنلاف2خلالنأهلصو5993الاحوالىلبلغأن

.طاةساناعهسالىتافيلاا

ا!بحقبلواحدةواءهـأةوا-در-لىذريةأنونجفسكقدر

والافتثارالنموواسمأءالآوج!الىو-دتو،ستةلاتآ:لافة

هلكاد،صهنة03وأ25صفي!هةيهاالىبصرظإتلطبيبةاعتهابسر

غيرتنظيممنف!لم!؟فرادهاأءددبة)ممقا12ر26هنأةلا(يومفيغاي!3

هنوهفمهالبث!عريافو!أفرافىعدفىكل-يطرقهأقامتداظمااقشظيم

صيكهواغيالىتولقسبحاظاانأقةلحقبا2لمدصئهةاءةل!راب!ذ.رنقشأالأ

عهسماأةفييخلقهمفرادلاهامن:ع!3كياهوولهمابتةظيمهذ-انل!اخلق

إلنسبهآء!يحماكيوهواثاه"(هااظل!قييزيد)ن!بةوبأة

واممتمدافىاتقوىوبأةسورةأبئكل،أةكأاوكانذكر!،ثخص

وطم!فرصنشأئهنتكوظروفأةوفي،تهولادتكونوعةليةجثمايخة

يأمن:يح!اكىوهو؟-ءاب،منمرحلةأةليلى!احاقياالممل

صظعصرونيالاهمهنظ!ةأههنييخاقهماكيئالاةهـادي!وننرع

وجههافيا!البة-خالاهممنأمةأبة:مجمالذيوهو؟االصورمن

االمخلفعلي!اأويكنبون!وحمااتقدمهايوضعاطدومتىانهوضواالنقدم

وأالإنسطدالنسلالإلهيالفنظمهذانانمأنبرسضالمس؟والممهمر

الارجمأمناذلك5يمونفلا،فيير.القدخلفاماطواذاونحن،نهطل

البالنهاطكهنثصاهدأنلافصظلاهنةا،سدىاجهودبذلاأوإلغيب

ا!عاأوطرسراأالىأبصرينفذنأعنفضلال!وناهذابهامصلا-ثرلتيا

05!ا--
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ضاءلاءكااشظ!وةت!حقافة!ابملمةكلةطلحأنهنهكذاوض!ن

.ا"ثرياافوعافرادأ!اهصأولقزاثد

عنادظعنيالمنطرفةإطاسةالمقامهذافيأ-صدإ!نيوربما

سنابأنةاوضمةاذا،طلكا!كل،عليناماذا:ئلنييمهإوبنيةالدعقيدقي

والاجتماعيةالاقتصافىيةلظروذاظرلمقنادوا)-كادفيفىاتزامنامبأحدلم

ةافي!ذا6جديد.فنيةء!يةبرسائلفىنازوقدأطةكاناذاصه؟ولا

نأعصىاليالشائج!ما:يلالتف!منوجهكلإينأ.نالآنأريد

ونمو.الإن!انياة-لىاظلق3ايالاافظامالتدخلفيطولفااماذاظهر

فيهاأةررمقدالتيالبلادفيفملا!رتقدالتيانثاخاهىومما،وقئايد.

ات!%لى6اافى5كلالإنسمان

ننيإلىالدعوةفىونالأصرةأفرادتنطيمإدالدعوةلماذا

الدولةأس!ن

أذالدلا:لىهواصدداهذافي4مةبينةكلفكونأنيجبماأولان

ساسأكلسرةالاهأةرادتنظيمالىالدعوةن!ارأقدم!االتياهفيابروا

.ء-الاهأفرادشظيمالأ!مرحقيقةفيكط!طابل!،الاقتصادعلم

(Family Planning)ادولىمم!نشظيمشطلبو)نما('f opulation

Planning)ادلائ!هذهنقتضيهالذيأتأخرىبمبار.أو

وصهائ!منتدولتفيمادقةبكلبنبمنقدرأن"ووالبراهين

ءدديبلغهأنيفهني-اذاآخرفيبهنوفىى،الرزقومواردالميعئ!ة

حلين؟اواالأفرادم!نلجددافرادالاهيحلفيهاأنمجبنسبةبأيةوص!كانها

-15؟-
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كلمبرمأقفماءنقفيلانا4دماهذامئلقنظئميخنمأنا!المنول!ق

فيهماهن-ءملنحؤولاوالا!سرةالزواجدواؤهندولتناثبهاص

الجعالىاهماهفانرجهولا،ال!ولرحميينJN"الىوالةصاهالى-بلهز،

33114(لااعأه+إج!تلااظيةةوادىدلهئر"لةالمد؟للحمااءلاؤ55بن-ينطةابين

عددلجغاذابه!نة!هلىلائم،ظصهزالترضلاذامرسومكأطيطوفق

"صذالإثامةآخرجهأوهفادأنأ،.د!منمثومأمملىا-دحمالهلاا

الى!إلبينالمهاش!!رالجن!ميالا"!الءلط!يأح!ظرلمةةيمأن"واتتظيما

فيهما!حادم،ك!ارتالمنيء-إرف"لىالدشفيونؤصهساةساءوا

ليسهناكواطةواى.؟واميسواالنساءكألبهراتمنمصرمدءدوعدد

عددوبيناالولوسا"بىبنالتوازنلإ،مةذيئاوجهين5بمد،اثوجه

.ءةمموءرء!4!لىطةفةاو-كانها

الخلقيالانحطاطهذاإئلءسقحدغيرلأيزال-قاليومالاأ-انولأن

ليصلكوامضطرونلتظيمواالهتطيطظن+ةصار!ذا،-للاصمفويا-

لايزالنهآأى،دولكاناظيم8يق-،دودطالا-سةادةرأتنظيميقهطر

احدأب،ولايزالى،المحروفة،إلبيوتالصفيرةهلالمطلبيودونالاطةال

ذاةارقتفماغهلولكنوقىبيتهم،بتنئث!ماقائميناطواحدةوأم

نفها.لخقاءمناشاجهاهنتحدبأناهمنيرةاالمحاهلهذ.اممترضاءكل

:لاءسةlتنطيمسائلو

ا!لكهمااالذادوطبطريقينالاالمذكوراءدتبرغلأ؟ممنانه

:اليومالنصلشظيمدطة

-2.؟-
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عن-ويحاوونالشخصيةهصلحتهمإصسمالأفراديناشطون-1

بدأدلالليشةإنمسنوالمال!ثمورفبماانيرلقو-المتصلةاد،يةيقطر

الأطفالانتاجفيافىيافىةامنمجدواأن!ليهم،ألاطفالبنمدديخخةض

أولادهم.وجهفيالمسثقبلوء!منواالذاتي3رظكلبذك.الحافظوا

لأدمصطريئالاادكاية!ذ.ولإيقومودا)طريقهدالااصلكودا!م

سإبأننسهمأنن!مكلا!رلنرضيهشمدودقداالأحرارالأفراد

كلاطظر"ذابقبولمطالبنهند5فلا،الخالصةالاجماعيةالمصة

لمحدضسية.اهصل!!م،3نةسمأ

نططقأوسعكلالحلمفعوسائلعنالصرماتئنثمرون-3

ا!ورأيديمتناولفيليجمرااثعمابةالجهودوببذونلاستطيعونه

بهطلا-فطيعوناثيوالافىويةوالمقاقيرالآلاتتلك-ونساءربلا-

-معذ!-يحو،1أدكلوجوههاأتمإالذا!الجفصيةكللاستمتحواان

اطل.وتوعدون

:الاصرةتنطبمننانج

،فرادالاسرةألننظيمبقانالطرهذانيىفرعنهابدأنلألتيالنتائجااما

:واحدةواحدةعليمأعرضهاذاأنافها

الطربقين،بهذيئالالايتممادامالنظيمان:الصكانقلة-1

بل،السم!نعددشظيمالىادعوةتؤكدلأحلهاالتي،لغايةأبدلملايفي

ماأولأفستمرشأنالأمصحقيقةلبال!نعددتظيميسنكمهاكي

يكلنعدفىأنيجبنهأضوئ!اكلقررثمللههشةئ!وصهامننابلافىفي
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يقممارعنالجددالافرادايهملالمنفماوأدوكذاإلادناكذانيالسص!ن

كلقائمأعندناال!يمنعدديظلى-فو؟هـاكذانجسبةالاارلادة

اصأةكلومةزوجر--لىصماداماءنو.-لومالمهإطلباثاص!هتوا

ينجبانهمالاطفالمنبم:نفطأذاتفيالقرراتاهة-رةكلعنزوجة

رظههمااعتباركلول!ق،ادولى-اتطاعضبارطالا،ا!مينجبلاأو

طيكذلثمةفليس،الميثي5،لمستواهصلمحةفيهومايريافىالاقصافىى

فياقوقعبل،طجا!ا!ركلالاالاطنالهنبن!بالنبأ!مالملدول

الثخههأ.بر،ههملمونمايوتدركلانالاةكأاداوضعهذامئلفيأبالضا

هناطدنيويستر-لمريى،اوفإخلم!يث!مالمصتوىتحقيقوراءوينساقود

اله-كادقلةظطرفيهشرضيرمادولة"!يأقيأنالىالاطفالانجاب

زإد!م.هنبدلا

بلممما،لحسببمنوقحةالاسرةأفرادشظيمطركأالشيجةهذ.اوم

ررتحدوسائلوضحتاديخافيدشلةأودان،ثسافرنيةهلاظهرقدءا

-ركأ؟نتلفرر.فر!ام!،واسعظ-اقكلاالمجربةموضعالنصل

شبجة،وء.ساناسحاةرنابدايةمنذاجالعامالروفيهالاقتالنسلتحديد

قبلأ،يىااكشلىبالوفياتفبةعنتهبطالمواليدنسبةبدأتكد

افرةاهنسنواتسبعفني،كاملترنهدةاطركة"بىءكلتمضيأن

جموعهنأقلفرنمماىالمواليدعددمجموعكان9191و0918هون

أتلمن29؟؟س!ن!ام!نةعددوكان،تهةافا689بىاويخاتعدد

يخه.!من.ءقولم،شعمةالفومائةلجونين41991سةسم!!اعدفى
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3291صمنةاقليمأ13الا-اقلإمأ09عددهاالبا)خ-أظلي!ا-وع

شبةمنبقليلكبرافبماالمواليدفصبةكات3391سنةأقاليم6و

ف!بةهنأبطأالاأقالي!هاسمافىفيايدالمواتبة-جنولم،اويخات

ثبممتااوبالهنصافرذاقتاقااالخر،ءهىوا!ةالحاقةوهذه.اوفياتا

كلوقضت!رهاقصمتتواليةمةممرةهزائمإ-ورةالمالميتيناطربين

.طوصهأقضاءالصياسية!متها

صم!!اعددلايبلغدودانهل:السؤالهذاوجهاشورفيفهنا

دولبأرتجوانب!اصهنمحاطةذ!هـو.يمليونأ09حواليال!

فيقائمواالوقىمليونا08وبليونا12-كاقءرردبم-وعباخقوية

لى5،بمان!االىلا-اجهلاهسبابتهالإ!رادولمعالسعاسمهعلاها!ا

لمترتتالذ!ط!اظطرل!لمفبننر!هانفسم-ائهر+ضانهذ.مفلدول

ايومجوده!اوأصه-حقدبحيثوإلى-:ىذاتتبيرلمالاومافيتفسارة

اديخاأفاعينينذىا-؟!ءبرةموضع

:قلاءضاiندهو

الجهورالىيوجهلماذاالأولاد)!-إجزيادةمنالحدنداءكا!ان

انتاجقلة-دءندآثير.يقفأنيم!قلا،اكايةمصلحتهمإسمالا

الىوو-!و.فظر،لأفكرواالجمور!صر!أةعصواكأ.وحصبلادالاو

كلرظههالاثكىبهجلماثدهـفلاأنمغموا-فى!!واجبهنأفى

اذاثيئأب!-بونولايسظكوتاكيئالأسضخاصأنبحجةا!اتي

يكوتأنوولاف!ة،متحدةأسرة"!ورةال!سبينهعاشتركوا
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الجهوراوخهو،حمالىلالأهبررءةخةتأالاسرةالملدالمحيثيمالمسمتوى

ذرعأيايقونلاالأفرادأنأعمنمبأم!وا،صةالفكر.ص.الى

العجائز،و،ليناءىب!،ئهموأمهاتهمكذلاثاضيغونبل،لحسببأولادم

5يخأوإلمصالمضةاؤ!ىيراكيئلاالمزمنينوبا!ارةما،خوا!موأاخوتهمهن

سيكوننهف!وبالجك،أ،ربهمهنالمملءنابؤأواماهةامنبنوع

مكصبممنبةسيمابهيطالبهمضخصحلاتمصفيوغصةعينهمنيقذى

بد!ي.ولليشةاتحفاضمستوالمواصبب4بنفه!ثيءكتساببايقومولا

ويحماول!سله،هنذريقهعبء!ماتقهكليتحملبأنيرضىلااكىأن

يرضىانلأئى،الحياةنررالى،-روجالطريقعليمليسهدوسسه

هنعايهعزأاولي!صوقبلذيهنلمموجودونالذيئأولئكعبءتجحمل

لافلاسالىاالحركأهد.بنائفه!أنبدلا!كدا؟طلصكلشهذر

اكاتو-بالأفىةطابعمجتممة!لىةردصطحأنبدولا،الخلقي

والتضحبةوالإيناراظيرينايعهغقلبهليماكلئنضبأنبدولا

فل.واقوالنعاونوالمواساة

ثاب!،والظنالتياسءردكلظة4كذلدالنتيجةهذ.وما

قد،والفظرلىةكرالإسرببهذاادنيافيأخذتقدالتيا!تممات

وهلمنا.ئلطظلقيةوالرذالمس!اوىءاهذ.ةيهاصقنتنأتزالولا!أت

فيالنربسكانهنطهةوالهمجيةساوةالةبختقد.يئيحرفلاأحد

ويحجزودالسنبهمتتقدمحينماالآخريئوأ،ربهموههها!مآإئهمهطم!

اوغيرها6البطالةأوالمرضإسورةالدهصطديةعليمتمودأوال!بعن
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ألنواح!ق:-لثره

هفععىاامرماتنث!مركلتخمل-فيأنهالمريبفيهمجاللاءطا

فيفردصمتناولفيشهأدوولا-64جهلىكلكذاكئحهروو،الحل

يضمنثيءثمةيكولىلافحلأ،النسلتحديدحركةانجاحيخة،المحمع

الزوجه"ةإطياةالمنخرطينوالفهاءاو؟لكلتقتصرهذ.المعرمما!بأن

أ!ملايستفيهونالأصحلم،بلغيرالآلا!والأرروةهذ.منيسهثيدولا

بلوالفساءلالربمناأتزوجينغيرالاحبةمنهااسنفيدماقدركلمنها

افى.ذرو!اا!تصفياةادئةاقباخأنبدلاوهةاك،والفتياتالفتبان

والتريةالتمليمهفاهجهفيوالأخلاقاديئعهضراذاكاتمجفأى

والصورال!يمافيهوكانص،الأياءعرورهحاوهفتراوهنلاصيبه

دىا؟نسيةالفرائزمحركافا-ثةاوالأظفياظليمةامحقبواالعاربة

عهلأيخة،تتئهكعىاك!راطجابحدودفيهوكانت،إتوالشاالشبان

وكانت،اذ-اءوااوبلأماملوفراطرالاختلاطفرصفيهوكانت

وةوتقدمفيوالجالوال!هكالزينةوصض!وألتبرجالمرىأسبابفيه

شددكليدةصئطظنونيةقيودفيهفرضتقدوكاف،إمالاهصبىرمح

الجث!عيةاهلا،تامة6،ؤفيكلاحظرأوقيدأىفيهيكنولم،الزوبت

ظرفيجريمةسنة69تبلخلممماالبفزواجفيهوكان،الثرعيةغير

الزدماارت!بعنالناسيمنحأنيسنطيعثىءفبهيكونفلن،القاؤن

وطمثواحيدعرةاو%زطااهذاأزيحوا.،امطراحملهنلخوفا5غير

هنالالاتوالأدوةلهناخترعتمقدبأنمعصضقربهنفياللاقيالذماء
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حملمنخوتمابدونأ%دانهنإلىأنصهناصلئمنأنهبهإسضطمنما

وجهنياوقوفتتطثيءلاأثهبأففسمقىوا،وؤيخحتهاطهـام

مجتممم.فيالجارفالز!سبلى

أظارمنةطركلانبل،خه%ليةسجةعذكالنتيجةهذ.ط

فيهوقحددتالزنافيهصثطع،الفسلتحديدحركةيخهأنقثرتالمالمكا

الإن!افي.الئاريخفيلهانظيرلأهائلإ-ورة4-وادز

ألفل:قحديدالاجتماعيةواطرك!لإفردبةالهاولةبينالنرق

طيطالقضأوالنسللننظيمآففأينتهاالتيافلاثالننائجهذ.ات

الحلمنعوسائلنث!حركلعئلاذامنهاافجما.االىسبيللاالعائلى

ءاهة.ثبيةحركة"سور.

ثمرتدنحصو-زفرديةبصمؤونعدودلم+بتىاذااطلمنحإن

الئخب-ةلا!حوالهمافظرلماليه"قبقيةبحاجةمتزوبنزوبنفبها

ومح،جططاسحةاديئعلاءهنتقىعالم،وأفئبكلواز.لهمااطصوصة

منحكانذا0001عنطريقالطبيبالااطلمنحئلومطلهما-ئهفألمذلد

الاجماعيةا!اةكليرجعفلن،والقبوررالثعروطهذ.بمفلعاطأاطل

الفردممطالمنعهذا.ولكنفةأ2كرناهاقدالتيا!ارالفا!-ةاتاكممثل

كا!دعوةا!رربينتقامصصمبيةحركةعننرعهفينحتلفاحمل

وجهنييقومأتلاصتطيعلاأحدلمل!لى،صلا(تحدبدالىسنهمفرد

.خيرةالاهالصورةنيالظهورعنففأآذكر!االتيبقةالمو!جالشا
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:الاسلامنطروحمة

نياليهي!دنجاممابينأأنأبحثاه!ابحدالآنءقيسهلآأص!خقد

كأديد!ركانصارأان.بهةديئاؤيالفطرياديئذلككلةالمههد.

كنبثيءررو!اإتبرواالمزلإ--"اكلليسفدونماكنيرلمالنسل

المروإت،هذ.بشأنم!ةحقيقةعنالنظري!رفونولكنهم،اطدبث

طمةفحرعؤاوسولزمنونيالعرببلادل!هناكلمقكننهأوممما

عاليسألااوسولىالىأحدبء،ولاالنسلتحديدألىالئاشدعوة،ممة

نفرلم.هنأنالاعيفيماوكه،هذ.مئلىبرركا.التياملىبجوزكانان

ظرونجملجه!عوضونغ!ظفةحبانأكلايهابؤواارصول!أمحاب

هذ.فيمئلكسلينلهملمباحمناكانأنعانهولاسأواطصوصةلتخى-يةا

،هؤلاءبعضكلسؤالرد.فيظوارسولايمزواأنالظروف

عبئأفملاالعزلعدبضهمسؤالكلرد.وفي،ل!العقء!-!ىفد

"و،لمايم!كن!مكلسؤالرد.فيس!كتقدانهكل،تحتهطائللا

أقوالاالاإلاعنبارفأخذلماذاونحن.الحزلإحةاكلبهالاصتدلأل

الشلإحةاكلبهالالالات؟ممننماظ،الشلإ-ةاكلJA--اضأا

بحالولايمكنالخصوصةالشخصيةظروفهمونيالفرفىةبصنتهمللأفراد

بهرتوقد.اطللمنع،مةشهبيةءركأالقيامإحةابهاكلتلأن

،الفردةبصفتهماطللمنحالأفرادبينمحاولةيحصلعظيمفرقأئ،لم

ب!إكاالاسندلالفا،،هةضمبيةحركأالنرض!تاتتامأنوبين
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الا،يظ.الطيمالةهـقهذاءنالنظربصرتالآخرإحةاكلأحدط

.الفارقمحقياس

الاساسيةفكر!اهنفى،الذ-للتيحدررالاجماءيةاطركأأط

!يمه.فيالاسلاممعت!ادمة،الممليةنمراتهاوالىحملهامنهاجالى

اوزقمواردظةن!صببالهكانؤ،دةأتغرأساسية.فكرلهاوهل

يلتيوسلاملاايخطئهاأقياأفكرةعينا،اقليلينالكاناكلطياةاوتصههب

اوزقلي!ىأنالبلينةأصماليبهبمحلفصةبحدعيةالانعهانروعفي

بدوتالإتانخلىماوأثهالانسانخلى-ثدالذبمماوظمفههنالا

خلوأدإمدءيرهالىالرزقةونيةوعلىدررولا،نقديرولاتدبيرها

منحدةاوغيرفىاطقيقة.هذإيانفيفىطأاقرآنواأبدأقدو.بنةسهنسانلاا

،لكلمابنالطا)،،الآياتهذ.صنا5أسردأندتأرؤأفيبحيثآإته

.الفوذجكلسدلىوذلكلآياتهذ.ابهضإلاهناعلي!مأسردظفيلاكا

،اطةتحصارز.ق!الا13!ن.من.دابة؟)ووتعالىسبطنهيقول

الار.شفيدابةماصق.j):تةولو،الض!بوت5(إبموإقئهاير.ز

القؤ.ذواقالرؤخواطة:)انوبقول("هود،فهازراالةكلالا

والأرضاسمواتاإ-فىهقا)،:ويقول،.الذارإت(5أقي

الحو-ملنا:)فولو11:ورى،8(وثفدري!ثاةلمن.ئقزالربتئشط"

عندناالاثيءمن.وات.برازقينومن.لسئم.)،فيماهمايش

.،اطجر،(سمئرمربقدالا"فهفتزوماهئنهخزا

بحدبيانهالإنسانو!فةمنوشالىسبحانهاطةمجملهاإجماإلم!هةانما

عنالبحثسيهيبذلأنهى،وغيرهاالاياتهذ.فيالرزقحقيقةلا
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،أخرىبحبارةأو،وإطنهاالأرء!و"4كلالمشوةخزائنههنرزت

:الافسانوظيةةمنعنهالبحثوأناظلقوظبفةمنالرزلىان

هحذاوكل.(لاواضرواواعت!وه"الرر.قاطةعندظبنفوا)

يقترنكانرااكيئكل2إتههنموضعءيرلبالةهـ2نمىالاساس

أولامصراتقتلا)اهايةاطأياماةةر-اأى-الاملاقخئ!يةأولإدلم

تصشفيئم.أولادئة.ة!راولا)(و)إلمفىز-ئم"نحن"اءلاقخشية

ة؟هـ؟الاتجينهاتينفي!ماوجروها(إعوا:مفىز"نحن"املاق

والاخرى،أولإفىلميقق!نكانراأنالاولى:لجريمتينهووإنم!واحدة

لمفقدزجرولذا.وبؤسملفترهمأولأدلمسببأفيولادةيرونكانرااد

أنف؟.قىونلماذا:لهمببيانهاعتقادهمبهوءونددالاولىجريمتهمكل

.موأولافىزتبماذيئنحنظنما،الرزقعنمسؤوايخا

فىأفرادالنس!ل،الزلادةلمفعهمأولادلمنرنلأالفاسكاناذاوالموم

إجر!رمنيبأا-شناذلكةاةا،الحلوهوعدونمحولطرهأوا-+هولى

الأرشخماهـضمىكاداذاكلط!ا4،ةالاخرى6،بماءالجرمعالاولى

النسر.أفرادفياردكاةشعكللهمالباعثهواوؤقمواردوففافى

لأجلها،والتيأفظرواالف!راوجهة-لمكفيالاسلامرأىهوهذا

فمت.ر-ررولأجا،1،،لأمسادزر!فيسهاأقىفعر(فسلايدتحدف!رةظات

15!ورمنلابدالتيئجالفتا!طثطنظرةالانواظروا.اليومرأسها

:ك!يفقفكرواواجماعية-ركأتجصورةسورالذممرةط!هءطيتأاذا

الأيا،بئل5؟ثجالشا"-رر.منواحد.لتيجى"كلبصبرأنللاسلام
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ا!قعأفرادمنيأتيهاهنكلوء،،خلقية،جر؟أضنعالزأفييرى

اصبرط!أنمنهفى-ونل5،الهقاباوانمنبكولطهاوأوبمبأسد

داوهل6اطريمةهذ.قئهاراةلخطرالجتمحممهضتمزأنبدلا-هـكأ

والايثاراوحمصا-ةمنلالاخلاقم!رميرىأتيجبالذياديئ

الأفسافي،نيالجتموقئدهىتترقى،والتقوىالبركلونوالظوالمواساة

الذاتوسبالأفىةالةائمةكلاهقليةانموتلكي!بركلأنمنهقىجونهل

النسلكأررهدالىادءوةفيهانضشرتاذاا!نمعنيفشوئ!امنإدلاأقأا

الأصلاميهبهد!ثصحوالسلاميحبالذياديئانوهلtز6Lصركأبصورة

تسببحركأكلا!برأنمنهقىجونهل،كلنفصهفيءأعزوهـررة

نياتعصعدةيخوقونهم2بأعداا!اطينالمسلينعددفيالنقص.زيد

لاتحمدرلم67أنفمهمءقل!،عقوتهمنيتركوبذلك،والمتادالمد.

نجفهعايهامجيبانالمامالهقلمجرديتطعالأسئلةهذ.ان؟ءقباهـ(

وأطديثالقرآنآياتهنبهاينحلقهاكرالى0شأ!افيبكل(!ةو)ست

وسلاهه.عليهاطةصراتالرص!ول

العالمينربطةاطدأندعواناو3خر

***

-162-

http://al-maktabeh.com



نكلير!وضممي!ركهـكووا

تعكيكرابجاهحةاحمدرسيدخوللأس!ئاذ

لة!رسخاءيم!ال!-وم-!رفطائلةوأموالجبار.ود-8هناك

الأسلاهيأءالمافيوطمةا)ثمرقيةفياللادنيه،-أوافصلايدتحدحركة

ةثةلمةااومنارلبد:اح!وو.لحرعةارر.5!بحتأفقدلهذا.صةظ

ومه-واء.اللادءذ.فييةوا)ةءروالطيةالديخيهالأوساطكثرأفي

وجطتكأنلفمنظ-4وج!ةكلمواةتينءيرأوموافةينصاأ

الجدلققبللاامأاالحقية،هنةإن،اطرعةذ.5!ددفيالةفى

الى-طلىكاكل-يقاطرالاس!لانوالمةاتث،اب!ثأنوالم!برة

يوفرانددةالمفلأدلةاحتنثوااطتافةالاراء-صادموأن،اطقمرفة

الخاصوالصادؤ.صبيلقباعوااصواباالىالتوسلفمةالمت!افرص

مىاةوواةلةءراب15المومنالة.-مابماء-ب،بةادقيرونةبأط،يةطرامثمقهن

.وافىاكاةالنقليديقطريسلكأنبحاليرضىولاالمملية

ةدنمنمأتلاميمهالااناطأنالإء-!ءثوبوالاءصهفاعىدواوهن

الارأيماةي!طقىىولاءورالاهفيظربلااةرباعلىهظفلة!قةفب،

قدضحتحيثالمزخرفةو-ضارةئفةالزامديخقهوقدفتنهاالنرب،بمين
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والمقلية،الفكريةالحريةمناقة5(تا2ما!!إ-بت!االفصبخصبيلني

النربتقليدالىدائمأقىكن،اممدحواجغادلااةفس!اثمأنتيبدلومب

حيا!اافر!فياتتبحأنتحببحقلهانق!ن!رأنبدلومب،أهلوعاكاة

نحصوصةقةفيطلايوجفانوالئقلهداالصبيةان.عىأهليدلماليومية

أثتفيوأةظثصورةكلع!لكيوجدانهماوانما،لحصمباثدنجينمن

اهصرةءاوحت-ار!ما؟ديدة:قافغيفةخرودطاكيئاتنوريئاأولنك

يضدونهاكيولكن،جهارةجم!ايهايدعونوإلاجغاديقناغونانهها

ويج!.لايمئيافرباقوابى،لبمن!بالا-لإمة!وغواأنو5إنما؟

؟ضا.الاجتهادهنثميءكلليسواالأهمص!ننخةيقةوم،ر؟بهفيالا

شكلمون.ول!أذهاف"واةوبابحقولالانجف!هـولىلاا!م.ا)!محيبم

.ضمورولاوعىطنilل4مإال!-5إعمنييسلكلنولالجسانهالا

واالمبيح،ا!سندبهف!ت،هوحيىهنأفرباديظلااشا

الاقبلمنيأشناماكا!!ب!ظرلاأنفحلينا،وارأضإلةبولىوالجدير

ابءةانييقةطرنشقولاوأذهانةابمتو)ناالا4أف!هـفبولا،بأنظارنا

تأاذوالنظر،الفكرقوىمناطهأءطا!قد؟اصىنحينينأببصير!ال!

.المدزوالار+بىاداةممرىأالموتإلاأبد(ينتجانلاوا!كاةالتقليد

طرصتحديدألفسل4هيالاساسالاقتصادبةكلالمصعاهل-1

تحدتسدصرعةايدوؤ5عليهافيعليمباقتصافىةالاصالم!نهاان

منحخطةاتباعاناصاكليةقر-ونهضاوهن.اسندلا"أساسالفسل

نأالا.اسع!ناكرةعنالناصضمةالاتصادبةهشاكلهمكللمتفلبالحل
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الحركةهذ.انحقأهل:هوالصفىداهذفييواجهنمااؤ!ةاسؤالإ

فهلهالذي؟تصمافىةالا"سبابالااطديدأءالمانيوالنموالتقدمنالتما

وتحديدصصهالمبوساف!بينالهضةهةاكعلاقةلاأنالتاريخدراسةهن

ظبحه.-ارلنعهلا

اوج!ةهنالص!نءسكلةالىالا"ظإرطلةوسلةتاتدةنعم

.النيادةزمنإطدادنهاكل!فارقدأ-كذلك-وكان!اررةقتالا

تعاطل4لمملإينالمعارضهأصضفىهنكانهذاما)ئوسأندرإكوالجدير

وثبطإ"لعزوكاتلقيةبيرتدااع5بالىلنع!فديداتهءوفىكا!نتكاواءا

لىظهرتاقأاصفاعيةاواة-!ادةالاأ!تةاان،ألزو%يةاطءاةفيالففس

لبطنولاءجلها!رلملظروفالداتةد،تهههدءاوتهحيالببةا.لادال!را

مالفوص!،عينعنظفه،كاةتيدةk-الحياةجودوج!ةالوالى،لمبرزت

+الرزووهوارديث،المهوصها"للزإدةثةاللا!ايخ!تالاه!أى

،وسا"بىالمعاشفيافةصبخطرا897صةادفياد"دلئوسماان

اصفاعىثيواالةفياقةفىمهن،صلدماتوءكل-ث!تىاكلكنو

ا"ء.كلصصطحالاءصمأكاة-هامخاوة"وتهقفبؤاأن-عث!رانسحالقرن

وليمدقالسير،كاهلة-نةئة؟ا)نوسمابمدأء!،8918صمنةوفي

عصةا!رحرس،يخةيطاالبرالاقه!اديةالجميةئيىر،عروكس

سورةطرأكلتظهرأثبدلاا،زقءواردقلةانوقال،أ-رى

جدلمالىوامعةطاقكلأوتواادجدبةجرائهاهنالدنياضشصرونحيفة

اثكلةمواجهة3191صشة3-افنهوجدتادنياأنالا،3191سفة
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Over)الانتاجؤيادة Production)الإذ-اجقلةصثكلةمنبدلأ.

-ئجأمالكلإلنصبةبهالقولزيجو،غيرلا،وحبررلمضيةأهفاكأنوالحقية"

ووسمائلالس!نعددعناط-إبيةوالتقديراتالتنبؤاتمنالومحتى

لسالاسئاذتن!اريةول.!أهاالاهرة!!نيتدبتلمأفهاهو،ث!المط

ديمالئوصيديؤأنيخالقاريألى":ول-تلصت!ثاروالاسهآذئيدب

الهطلمأظارهنظرأيف!نالمعاشئلومطوقلةنالس!لزيادةشهنظر

القمارمواجههذاأساسهابأفىكلاقولامجوزاالياظروفافيهظهرتما

قطارالاهبضنيالس!تزيادةكافلةرربل،الص!نزإدةلمثممة

كافتفإنالا.خرىالا.قط-اروأما.جدابطيهة-مئلانساكةر-

لطكا!كلكانتمافعبتهاةإن،اككر+شتحقفيهاالسكانزيادة

.،الانتاجزيادةن!بةمنأكبر

Erick)رولابركيؤبد.ماوهذا Roll):تجولى

ففدقد،بمر+لا-ةية،وهو،ادنبانيالاقتصاد!يا)ةق!مان"

ئلا:،هتيفو.5ص(ثةتيىلمسلفوماريةظ

بأداقائلة4اطقيةاضاح1تكفلالعالملتاريهخدلة1511ادراسةإن8

وسائلاأتبببالن!طتحدثدخطةكلجرىماانرباة،،قطرأي

افترةأافى.يدةاثزااط؟تهاسدكافيأانت!ا%"يكنولمقليلةكافتلىش

عثرافاسعالقرنمنالئافيانصفاهفذ-كةطراذ.5ةي!اقةررءتالتي

اةفياالتقدمفرةبذا!ا!ب-كافتالحئععريئالقرنمنالئالثالمقدالى

"ذ.أنيتقدوتظلذيئ.يكاوأهرأور!فيوالاقتصاد!والعلى
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ضحأبدليلوالىادنجانجقدمونانما،الاقصادةكلالمثاايدةواطرع،

ءؤ،االفامقيطالآشةالإ.رظمانؤنلا،الأفصادييخإلنارجطهمكل

:ساسلهذ.اطهـع،لاهع!اقئصادةالاعلى!لثاابأنئلةاقااادعوىحبقة

فردا!كللتوىاشاجلاثاةديالزاذجةةلفترالةطرا

%132؟10689389انجانر

%3891138-9681بكامرا

%3899531-0581ن!عافر

%839116-1689يدالعوا I

نيحصلتا!االقوميالاشاجنيالزإدةهذ.أنإذكروالجدير

وأما.اوغمصنهاكلإ،،،نالس!عددفيالزإفى.هعالأظارهذ.بم

ةثي:،س!نهازيادةممالأقطار.فى.اشاجنسبةفيا&نوةاويادة

الاشاجنسبةفيالسةوةاوإدةاتوا

%9،2انجلترا

%84"امرج

%815يدالسو

%؟،هنسمافر

انمطاطلمغ!وكةأنجلاءج!الأرظمهذ.4علهتدل،كى

نيللبصصةا5تواكافىأيامالمامالرواجفيهاولأقىأوربافيانت!عرت

سنةوازدهاز!قدمفيوالصناعىالزراعىاشاجهاوكانمتزايدتفاعار
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بح!طرمهددةالا.إمتلكفيبءقلمأور!أن،أخر!ى!بمبارة،ة-نة

تحديد4لانتثارحرعحقبقىاقنصاديأصاسأيفهايكنولم!مافىى51

.اطا!وةأيامنافيالاقتصاد!يالدنياوضمعليهماعينوهذا+افصلىا

217%"والانالى4891شذةالنذا"اادةةىءوارفىالزإفىة?د-ان

همدلأثكا،سكانهاءدفىةىالزيادةمهدلضمفىكلوهويأسنو

كشأوهوةلفشاهذ.تلالثأسنو%5هوءىاضااج!اشا!لريافىةلزا

سكانها.ءددفىده15اممزدل05أمفالىثلاثةمن

اطلءت-هـكةرطثالااقتصاديم!صاأدهفاممنثلمذاا:قيلإذماا

دا:الا&وءذاكلفالجواب،اذفىالحقيقى04صهبكادف!ذا،باأورثما

ةهتقد-مماكل-و5،،أورلبالحركةافة!ئهارهذ.لىاطقهةىا-ببا

كلأور!فيقامتاقأاةالمدةافى.ولاغيروالمدنيةالاجتماء-4كلإصصاا

مقف!اهاهنكان،اطر8،اخت!لاط،والمرأةالر%لى"ينإداواهأساس

لا!تطححتىاطلمنيم!رعةقىوث-جكليملأنوالمهطةىا)ظري

ةكهنءحققسطكبربأاورتمتحوأت-وفاءبلار-الجهور

قصهالالاكللفطرةامنقبلقبةاإقرمنالتباتذ!عيتمكوارالنفس

.والمرأةاوجكبيناطف!

الغربخهتارفي2-رهاالىأولهاهنادكانزيادةدنمكلةليىضط

قتصادةإطياةالاالملاقةهننرع!اكان4.واذاومدتجتماعيةامشكلةالا

لأدوالتحمير،ن!فاءالإفىنببلافي8يبوالئخرالهدم"فيبفيهونماف!

ذكبقول،-كااوجلبطا،،وهالمرأةحضنحلىبينهوئيةةعلاقةضاك
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فيالجدفىالحققولىأوض!ا-دحقيتةا!-اطةرحمهاقالحمدالرومة

والأ؟شاذكولهينسنوالإضاذالوردكبنسأمةالهنفنسهالفرب

الاتتادية.مبا-مم.في

ألعالمية:وألسياسةالنصلنحدبدحر!ه-2

عليهتقومكانتاقصادبمماأكاأساسلثهظش،ففا2قلفاقدممأة

هنطنالتوكل،طلاعايهتقومس!وسماإقأالة-لىتكلءإ-دحرع،

وأما.ومديخةا-ظعيةلأسباباةانالتهاةربابلادفينة-اروالاالنقدم

بلادفياطركةهذ.نثروراءهنافرباايهاايرهياقياتالاهه

أميها.حقيةلآلى4بكتسياصيةملأف!فماالثعرق

صياصيهأميةلالمهكانقمددأنالتاره-خلمطالبكللايخفىمما

الىاهماههاجلأولتق!دطلميةقوةأو-ضارةكا!ف!نوكا،جذرية

رخالممروتالمؤنفإلذاو،لتصيركلطئيوافثصاالاهاعهسفيهافىافىأإفىةز

Will)درانىويلالا-ناذ Durant)أهمهنالمح!تيصدكنرة

ظئههنقونجيآرفودالاسقاذ-ايحدهاضأوأ،اإ-ررفيالتقدمأسماب

طلمارجودالىيخرجعليماردلمالتيسيةالاصما(قhallenges)التحد،ت

فيهماماخلتاديخاأنكذ!اطقيقةومن"ةيةافا-ضارةأيتقدم

فسلها.هنلزيادةجهودهاأقصىبذلتوالأيذكرجلإلىبلقاهصأعة

هترثبمم!أفينالاالس!قلصثكلةتنشألا-ذككلالم!سهننه-وا

ضيئأفشيئأتتدرجالس!دقلةأنوذد،والاقراعىوالضاءالزوال-إلى
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قضمحل.ياسيةال!ه13قوبدأتاذااهةكلوانالسيامعيةاضحلالالقوةالى

الا"هر.آخروالفةاءاظمولهو.قفىىترأنلهابدفلا،ذئ!يئأضيثأ

زصاعهن.ادوم-فادنيافيماقامكلتاريخإ!همالمثمهدوهذا

والمدنية.اطضار.

تقدمهاوالجديد.أور!عظمةفيكاهنا1العرهوال!عنزيافىةان

اوربنسكىالاسناذيقول.والصناعةوالفنالممياديئفيالباهر

(Organski/ا.Albrano03 K:)

التأثيرلىكاننالس!لهدد-العةأنمطلق-المظبمالنضخم"ان

الاولىادرجةهنقو.وجملهاباور!تفاعالارنيالفيصلوالقولالقوي

Population)ال!نعددانفبارشائجهنبنىالالمانه.العالمفي

Explosionجا!النسييرالعاملةالابديلها!بأتانبمداور!(ني

الم!اجرون!اي!أظلخر2وهن-انبمن-اةب،الصناعيةالاقتصادية

نيالمفقثصرة2-افىومختلفوتسييرالمالمنيللافتشارلوالوالجنود

الصياسيةحوز!افيدخلقدكان-ثلاطرافاالصراميةالبميدةأصقاعه

.،س!125عددوئكالارضيةالكرةصساحةنصف

لم.الحاطارأصهقأأد،المذعورت!جاوراصتطذلاايضتدو

إحرن.ماأرفهنهوأزإدةالعهكانيخهاذيالقطرلهوع*هاوفاهية،وأ

.المطردةالزبادةالىسكانهعددشجهأبام

:كلاركلينسالاسثاذوقول

شه.ظرابتبلىوالىمالئوساأنلاستمحومغبعرانجلراسكانلى"أ
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وقبراالفوس1لموااست!وانهمواهمري.السكانء-دفىفيالمهروفة

نيالعادةالزراعيةالثهوبطراؤهنسمبأالاايوماكافوالما،ظرتجه

بطانيةابرااقحدةادو،تفاءارءقا-ؤالانشاولما،عثسالئامنالقرن

عةلصناالفطرةالأ!ادةالمتتبات.ومنبكيةلأعيااتحدةاياتواولا

مؤفىوةظام،كبيرةوسوق،الفقجاتواسعطلب،واسعنطاقكل

.،السكانعددفيمطردةإؤيادةالاحصولىلايمكنمما،للواصلات

واقتصادة-ياسيةمننواحع!.لهالمددالسكانالاهميةهذ.وان

ماثلا:نيبمضهاالىالاضارةهنلابد

ازدطمأاليومالارضهةاطقأكبرالاسلاميأهالمواآسياان

ومماقلإلى-الأاليهاإلقياسبيةالةرالبلادثباسك!ناوماعدد-إلس!ن

لزيادةالبلادهذ.ف!بةأنواضحهإشمارةالصصكانزياد.اتجا.اليهيشر

ا"ىالا"صماسوانما.االعنقبلنيأدنقصازيدشمرضسوتالسكان

الماضيةاظمسةاقرونمنذالحالمفىاسياسيةاوسيادتهالغربلتيادةكان

استطاعبهواؤيالثمرقكللاكاناكىوالطيالتياففوقذلكهو

اكىبل،سكانهظةمناوغمكلالمالماسيايكلااحتكار.تجيمأن

تفظأثروسطالمربأدالاصته،راياماوائلفيالناسألىخيل

،سكاةقلةهنالرغمكلالاإدلد%الىالمالمكلالبا!إضكار.

ا!الهذافندتقدالمالمفييدةافيئقاطقاواطاليةولكنالاهوضاع

حيتفه.وجهعناالناموأماطتالخاطىء

،ادرظهرتقد،يةالنوالبلادخ!عددص!كانالمطردانفاقصلأجل
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العالهةاطرببه-رراصمحوراوءم،الصيامصيةقو!انيوالأفولالانحطاط

اوجهن!منننهاعثرمنأهاذررتحديدالنسلبأنخطة،ظصةالأولى

ضيئأالحالميةه!نتهافرنسافقدتأتذلكوهن.والاجماعيةالسياسية

منبأناعترافهائانيةايةالطاطربعقبآنإالمارضالوأعلن،فثميئأ

عنوازا-تهافرنساقو.لتوهينعلتالتي-يةالر"الأسماصعبةالأسباب

Too)!ألاطةال!عدفىالطلمية:تلىنتهام! Few Childre.)يظوأ.ادكان

النربيةالبلادهنوغيرهاانجلصاحياةفيتحدثالسيهةآرها2بدأت

وفرنسا-افياLأوبدالسومنشالمجهاكا:منخيفةوأوجصت،الاخرى

بشأدخطهافيالنظراطد.الىط!ةمجاجةوضمررروايطالاوانجلرا

ص!!اعددريادةبحةمتتاجهود!الومئبذلفهيوكا،نال!ص!عدفى

يزيدأنالجهودهىذ.صهعيرجولاالنربأنالا،ققليلأهنبدلآ

متربأويبقىالسباسية؟؟نتهبحفةظأومطيستطيع-دالىس!فهعدد

نهأ،عينهبأمويرا.فب،ضدلااكيبل،المالمةالسيافى.كر-ميكل

بذل!طالاملاىوالعالمالثرقمقاوهةعناص!بلافي،جزلمصيمود

.أظار.فيالص!نعددلزإدةجهود.هن

ءلىمحافظةاليومحىزالصطاليوايخةا!يةالمملىماتانثم

جهودببذلاثصرقءن!اصرموالتي،اسرقالبوننودب،أاصيادة

هذ.ومح.إضأأاثمحروبكلسرء،د!لادااليومتد-صعربدأتقد،عظيمة

هنتبدربكبرأ-قلناكا-اك!رقبلادنيعدفىالعن!نفإنأطومات

ءممومةالث!رولبةاءثموباذلىامبىدفلا،افربابلافىفينالس!عدد
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ا!رمفيوتضلم!االمج!ني!ةالآلاتكلتدربهاءدأمرهاكلشربة

نأالفطرةقبساالن!ضةلهذ.اللازمةالنتيجةهنسيكونبل،الفاية

العايةالقيافىةتبرزوأد،حياتهايامأآخرلىالثركل%دفربصبا-تةتد

وتكي!يةفنيةخبرةنةسهاوقتوولهاالس!نز،فىةؤيهاكنأماهن

هذ..ملفيلعالميةادتهبياألاضةاظليومامربااإصفحهماةكاى،بيةحرو

ءنهالثرقال!نفيزياد.منالحدمحاودفأى،النايةفيالأوضاع

رواجالمحرماتفيسبيلالمراقيلووته!اطلومغه،افسلا!ديدبقطر

.أظار.فيالففية

نسثطبخانناب!،الغربكللم!بةولا-!افأ"-رراتوللااننا

فيطبحتالكنبضثعراتهناك.ففصهالنرببر-ائلسرو"كلالقدليل

لس!داإدةزمئمكلهلمش!4ة!هذ.عصض!بلنةلمبااء!لمتبانأم!هاو!لنرا

مم!اط!ومغالفلتحدررخطةاعا!أساسهكلوهشحالنرتفي

ويالكلبهذ.بمئلمليئةببةالفرالبلادوانمكلبة.المنكةلهذ.ناج!

!وىالحملىالسركان؟،دم!ئمرةبصنةوحكوماتالنر!يىتؤفى

بمانقولتث!دأهئلةعدةنذكربلىءافيواننا.ترشقأيوثقماالاستممارة

في(FrankNotistin)نرضهتينفرانكلقول.حمادةبعدهاماضهادة

(!!أح،35أول9*88أ،)اظمارجيةاضؤوت"االشهيرةأهركامجلة

Politicsاطرب،)بدأور!ئيواالوةال!عياسة"عنوانئحى and

er in Post- War Europeه*P:)

مهاوسطأولمةالشأوالثرقيةأور!فيكمبلاام!نالالطاذن"
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ة-دالاخرىأور!ك!ثهوبألمانياوان،أخرىمرةالحالميثحدى%لى

فيظا.ةقوةفصيرو15نةوذتجصطأنفيهالهاكانالتيالمرحلةاجقازت

يتزايدالتيلاد511الىأيضأقدوصلوالطىالتيالنتدمألىوذاك،الحالم

.،،فةبسرءةمه؟!ا

منيدلمشطسياجأشطرلمتتوجصالصياسيةأورباأنسيادةالحقيقة

.الجارىالقرنمنالففيالتافيالاسلاصلماوالمالمنيآصياال!نيدقئا

:ينا،هـ61!اا1فىاصادراءددهافمابيهةالأعي،تايم"مجلة!قول

ء:!كلعنءظأرواوااة-ائحاهنبذل5ماوصأصكاهذإن"إن

اتفىلمؤاوئجلنتااشاذ15راضفو!كبير-دالى-ةكب-،و1،15دكادا

وأهركاوأفريباآصه:افيألاحوالتةيرأساسكلالمتوشهالسباممب"

يصبحونبحيثالمناظق"ذ.فياصهكانازيادةأساسكلوظ!4الاتينيةا

Arnold)-ريئآرنرلدوثمممب".الحمالمفيأغلببة .H Green)ئلآ:ظ

،"الما!سنةاتجسين،ضلالىتءبلغدالمالمفيادكانءددان"

8!!!اححآه)ءهـيةلصواقه!ادةلاالقوةفياازلىلتوتهـضاقدولأ-ل

conomic and Milittary Powerلمىءالنيال!(في(Strain).ضديد

هذاوءنهنتيجة()كورمالثآرشعلنو

اجمابأفطر!المنقدمةفياللافىالناسيمجبا!انه5:التاليةبكلما-4الئهان

فيزيادتهمبرونأ!موذلك،المتةدمةغيرالبلادفيالس!ناعدديقلأن

!.ا!اصهيةوكل-لامتيم4الىم!ثارفبلحك!-توالمداكلخعيرلم.المطر،

نا:هصراحةإكلوبةولببةالنرالاهمالسرك"ذاكارلبكوبننفد
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ادجلهذاكلحقيقةإطموا-فقليلاالالايلبثونسرفاث!رقاأهل

دهحالىيهدفجديدنرعمناست.،رلأنهالفربلاهليفتفرونهلاثم

والخصفاكلمنمزيدالى،ال*داءالأ.مصماولا،غيراثمةدمةالامم

نهرضأن.تطبحةشاوا.يسهادنها،ضفاظلامنالبيتاههماالاممنشت،حتى

،افربلكمتابهذ.الاقوالهئلاطءهـمنتحتيأتيمالأالشأنهذاني

ال!ممعألقىأوظبكانلىلمنكافيةا5عددتلكلهذ.الشهاداتأنالا

شههيى.هوو

فيالمىققبلتكونلاال!البةاةوةاأناب!ثاءذامنيقتحواكي

الفنية،إلصرمذاتهاوقتفيوشحلىنالس!بزيادةضعالتيالبلادإلا

سوىالمايةوقبادتهابسهإد!الاههمافربمجتةطأنشيءيسنطيحثمةفلي!ى

يقيا.آصيماوأفربلافىفيومغاطلاف!طاتحديدحركافثعركلتمملأد

فيولكنهاسس!!الزإدةوصهااليومتمملالمربيةالبلاد،نهذالأجل

حركالتمميمادطيةأساليبمنعندهامابأحسنتستحينفذ"ارقت

منكنيرلمانللأسفويا.والافربقيةالآسيوةالبلادفىالن!عملتحديد

اصبحاأبىدجلها،وقدشركفيليقحوابتقدهودبأنفعهمالسذجالمسلين

طا-انخدعفااذا!حن،الزمانهذافيعينينذياصتججلىأدالا

ذلدصتبعةتكونفلا،دجلهمعلينافطلىواهلالغربأيدبم!-ركه

لجقنونناالذيئا!اصينناأصد،5أنعندئذنجدأنبدولاأتناكلالا

علينا،ضنتةا!ائلىالت!يطأوالاسر.أنرارتنظيمنىدروسأابوم

سبطر!معلبنايدسطواأنوبحاوونالضمفمواطنهنفبنامااسننلىن
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عدالملامةالاسلاموشاصالثرقحكيمكاناقد.الكلمةممنىجم!

الا"مةعليهونبهبمدةتبلاليوماباغىا!ربهذااقبالو-"اقةقدتح!س

تهبمانيلناو،منهالاحراسالفعالةبيرالتدااتخاذالاود،هاالاصلامية

والسر.افكرةكماا؟دالىحئينةودعوةدرصوأيمادرسالنالية

الفدفىاوقوعوضدكلو5أوالومواتمو5هاوكا!5:يةول

صمسيلهناك.أور!دطة7لمارمنالاهوان،بلادنافىاقريب

الىاتباعاناسادعوةبلادظيانجرفقدالاخرىوابرصمائلالكبهن

الغربأهلأنحينكل،-هـكتهاقبولالى3وتتوةةاطلمنحخطة

ء-ددوزإدةالمواليدنصبةوفمالفنهيئالجهوديتابحونأفف!مهمبلادلمفما

أور!فينالس!عد!أنعمدمممالااطر"-كأ.أسهابلمأوهن.ال!ن

أور!ماخلة!االتيالظروتكلبناءءطردوتناقصضديدتدهورفي

ءددوان،عيضيأحلاالهتوءدأنايوماعلي!!امتههسوق!إنف!3ا،الا

!ذا،هطودةؤإد.في-هذامنالحكسكل-الثرقبلأدفيادكان

.،ال!ىياصيكيا!اكلنحيفأ-طرلمأور!فيهترىما

اقاريخىال!عياسيا)سياقو5وهرزاالسكاذمث!ك!-قيتةسهذ.

اطركاء-ذ.ندرعرمالمأنابأايقينامنلكلوافي.النعهلىتحديدطركا

ولا-تية!اكلننهم!اأنلحسمطيكللا،اتاريخيوااصيا!ابسيات!امى5كا

.الصكاندعهبشأنراثمدةعليةخط"،ءنفسنانر!سمألط

:والدفاعلأص!نعددهخ!حلة

الأ!ةهناالكاندله-ولاهالى!صر.بكلما!2نصأأ!فردافرر

:قولفياوربشيمالاسقماذأصدقوما.اد،عية
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يكوناذيا!كرعفدكفرأالقوةتكونالمعتقبلانماوفي،

.،كشأالافرادمفد.

علبملايخفىاطربفيالانتصارعواهلنينظرةلهمواكيئ

ع!ددو)ممثر.المسلحةالقواتاممشةالدظعبةالا!ةات

بصورة،الذريةالامطحةزءان،اومان"ذا.فيتصاعفتقدالسكان

اهيته-أوكاد-قدفقدالاضانأنسنواتقبلببدوكانAلة.ظصة

هؤفىةغيرتكونتك!دالان!معانيةالطاقةوأنالا-احةازاءاطربفي

نجة-دهنيزارنلاالذبئأواشكقليلولكن،اطرب"ثيالاشص(رفي

وصتيكاأص%جمز!قدالصينتكنفمأ.الةممرةهذ."صحةاليوم

ضودهاةلهردكشحربكوريافي،كانتماأفتك،أ-لحت!اوجهفي

لرقيةجهودهاأقصىاليومضوفنفسهاأمرلكا،نوكأ،المدبدة

الجديد.السكربم!تنظيمهافيافظاهيةغيروء!ابا!االبرةقواتها

وج!زضمنبحئ!نماموضوعهبااليالقضيةفيتفكر،اذاافنا

ارقصالجارى:رواجهنانيأ!ارةثلاهناكأنوجدنا،الإصلاهيالمالم

ولمالنربالاستحمارمعالممركةمنال!جة-اماالانحتىاتا-1

دظتممركتمافدأزالأهرنيماوكا،ودصطلسهم!بد.منضخلص

نةم!لابأنلقذكرنأوبنزرتال!عويسىحوأدث.إنجديدلممحهطور(

الام!لاميالصالمفيالاماكنالمولاليسىوأد،يضبفادنيافي

والطلامةوالاهنالحزلأنفسنايدفىكناانففحن.عليمانأأومأهوبمصونة

ا!باسيةنفاقينرفعأنيخنما،العالهةالامم!أسعرةفيالطيافةالم!و

جدلم.طلمع!قو!الىلي!ةواطر
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ئبل.اندث،اسرالص!وفيشحمارالااابومااعةمشاكبرأمن-2

وطلبال!ص!دالأطنالافياببكشةس!نهازيادة-طةكلاليومتجرى

لاقئالوس،العالميايهودياالما!رأسظهرهاالأترى،وكلالبلادهن

أث-الاصهلاميا)هـالممسمليفملى.الصهءرة13وء!اءفةفيبدة

البغيض.الص!يوزالاسنحمازهذاهةاومة!بوسماادخر؟5لا

همارالامت-ا!ونيوابياةراسثمماريئالاكلءلاوة-لثوهنا3ء-

إلحمالمالاحةمماثالحالموواحيهنكثيرفىأهبهةيأخذالذئالثيوءي0

وشكيالمراقواعسضانو،ايراندحدوكليدصضدتةطولالاصلاهيا1

منهنلاقيأتهدفلا،عيونناعنهأكضفااذافة-ن.ظصةبصةة

.قىكسنانبلادفيإخواشامنهلاظ.قدما-اطةعحلا-

الكبرىالأ!-ةهنادظعب-،طقوةطنةدير.بقحذرمماليىاذن

مفلني4لئفير.3لاأنالاصلاهيالعالمفملى،الاسلاميالمالم؟فصبة

.أفرباالحالممظكاةءانتحارالةوميالاالىبهتة!يتطةالظروتهذ.

الظروت"-ذ.مةلىنيمليأبقفأننفع!هبالنرأهالماكلأنكا

ال!ثميوعيالعالموبيناوحيدبينهالحاجزهوالاص!لاميالمالمان:وشةممر

لزيادةجهود.أقمىثبذل!ولألشيوعيالمالمان4،الثرقيةالجبمزكل

قكفلأنبرساأفىوالصينروسبامنكا!وتدعى،صه-ممانه-"دد

قابر،اطاليامددمإلنصهةهراتعدةعددلموئضأعفنهاس!

اذابنفعهامحاط؟3تكذلأنفظبلحالمالمفيالبلادجمحأنفعى

سكانها.عددهنأ!دضبئأشملأنبدونا!نميوعياانظامإإسمظلت
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الثيوعياله!المالفدوليستحديدالىبحاجةهوارأمماليالمالموأن

6خريالىمليونمائةأتيفاذا"-روشوتبقولو.البنةيىاءاجة

الحالم...كل،بحد!كاهالمددا-:حفلن،الانادتالموجوفى.يئالماثمين

ضينأثمملولابهح!اللأوتف!بأناظروفاهذ.مةلفياةربيا

بية-4-قلناكا-أوحيداطا-زلاهنهالاسلاءىالحالمالىالضمفمجر

.السبوءيالالمبينو

ء-رردأتعلفا،ل!أعأور!أظامفييظرةظرنااذاوكذلك

أ-هةوأنمليون324هو-روسيا*ب!ابما-هاأظارجميميادممان

واذا،.تامايون303"والشيوءيةغير.فاطقهانيالصممانعدد

المصيرمةاطقفيممانال!هءبىدف!د،4كااله-المبالاع!بار%ررناأ

غيرالمموومة-اطىفىا-مماداوعددهةنهملإ-ودألفالشيوءى

ذصة.مليون0089و0017بينما-يدةالهاالبلادةبهابما-الئميوعى0

يجرىظلىاذاالشيوعيالمص!ممرأن!يثتطورتلهاالموازنوهذا

-ط-"كل!-ىالشيوءيغيرااهص!روظ-لىالنىورزإدة4خطكل

ممريهسأالمصبينممادأ-المدددازواتىهذايليثفلا،الفول-رركأفىث

اظطيلبثولاالا%تلال!يبهحتىا-يرلمالاالشيوعىوغيرالتيوعى

طجةلاممااوهناليهسوب+-فا-ير(الأالنربللمسكلالد،عى

فيبنفكرلاأننفسهلص-الحافوبافملى.طدبمماءيركأهالىلفهمه

الفظرببعدديهيلحأنعليهوانما،انعا-لمة2المناضوءكلأةضيةاهد.

لمد!.ايلةلطوافئوا!عاةبومراعليهامجرىلتياسنهصعيافيافظروثيد
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اقتصادبة:حلافق

في.،قلناكاافصاديةبم!ئ!كلةأصلهافيافطتحدررمشكلةليست

قصادية.لااجهةاوهنفبهاتفكرأنلخيفا!-ادلا!تتعلقنراحعدةلهاأن

زبادتليستأنصا-دداهذافىاككراسنحق!ثيءأولان

لأدكلإنسان،الاقئسادةاوجمةهنإفمةإلاالاحيانأغلبفيالص!ن

مزوفى!.بكونبلءسبقالبطءةهـ.ثممونلااطياةنررالىيخرجحين

طجاته،عليهيمرشالبطنكانف!د.كذلكوذهنورجلينيديئ

الاقضصاد.علاءمنطائفهوهناك.13لةتاص!يياتسمىاءص!ةهذ.ف!ن

عيةالنه!ةالصضالصالحتكونمانفعأالمم!نةكشبأنئلةالقايداطضقةتؤ

5(إلحمالاأالبلادلهذ.ف!فللأنها،اثخلفةالبلادفيالبدائية Labour

ffective)المؤفىوالطلباوافرة Demandثأ،ء!نتب،ت(كأ

ال!افظةكلالةورموالتوسيح4عةلاغؤممانال!ص!عدديا!ردةالز،دة

.المتةدمالاقتصادفيال!،دقرنبنجملاحتى،المنتجاتطلبفي

M.)الرردكيونيمرضهاالتيم!الفظراوجهةوهذه Keynes.ح)،

A.)نسنهاضاذلاوا .LHansan)ءركلينسادممؤرو

(ColinClark)ع)كول.ح.د.جوالاسئاذ.G .D .H Colة)

الاقضصى،دىيغاقاروان،افربافيالاةتادعلاهمنئرلاء5وغير

فكر!م.بؤرر

منايومدماير-أنالشأنهذافيإلأبهرالج!يرالئانيوالأص

طبتاليققضاءيكنيلا،اوزونيالحالم!ألمماشومواردئلوسا
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عددأيط؟تلقشاه-ءذافوق-بكيب!هو،فبديئالموجو0

ط؟تتتفضيهءأممئير5أكئرالأن!،-المالهفي،ص!نتصور.:؟ءن

.ا!حيحالعادلااوجهء!تثخللائمةضام!واءا،الموجوديئالص-ءان

.المكابرةتقبللابتةل!-قائقأ!ع!اسكلصرلثلينعوبقولكا

.)]Gبرنال.فى.الاسقاذجيرا.نفصهالرأىوهذا ."Bernal!)

.-رةء!يةتحةيقاتعدةالثانهذافيجوىأمابمد

الار،مكائىوادنهأالصدفىهذافيإككرالجد!ف!الماوالأعص

العالم،نيالسكانعدءقالنسلتحديددطةيرضهااقياوالاحصائيات

فييقيمو!أاقيأااتديراقةانالا،كبير-دالى4بافةوجدير..محبحة

ة!يهماوالإقيالماضيالزمفينميولءنوالا--ا!اتالارةامذ.5امهاعر

الفيلا(Demography)ا-سكانادءفىءلمان.!صمصعواءال

كلبقامأثيجوزحيثتحقيقاتهتباخولمعصا!لأوائللماالانحتى

أقصى"ويبأقرااةداان.)ر-قتبل،لفبةليهايدأنظطعقديرسهساأ

عاإلئقةبر-فىتةديريةامأنا!الوهن،بشأنهثميءيقاصاأنمايم!ق

دأهبعدمناطقههنظصةمنطقةأولطا!المفيادءادعددءلميهيكون

.الزمانهن.طوهلى

الىصاممهاكلمانسهطهءلمهدماتاوس!افلهنا.لافىحتىءخدنالييى
صا

هنكئوهناكلأيزالافهكا"عانالع!هءدفىعنيقينيةتقديراتنةيم

أطيةاالتضيقاتوعاةتالادحضىةتعددالصكادماعرقا%واسمبابأ

(رةحت23بينهن2؟انءئلا--محأتتركنو2رورلدكةايقولجمشا!ا.
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مجدها..ذروةالىة!قعفدطقىنجفماالسكانزإدةة-مةفي!اتخفالعالمني

ريموندبقولالصكان.ولمددالفطرةا!بادةخاب،ربضأبد.أمابؤوهذا

Raymond)برل Pearl)متالاته:احدىفي

ادممادتضخموالمدزالصتاعىوا)ةهوا،هقدمبكونقدرماكلانه"

نسبتهوتجطخصوبتهكأف،المالمأظليممنافليمفي-لهما-كفشجة

عد!إستئناهاهالمممهانيالآنخىوغماقدوهذا،ادممادلزإدة

ا،ايمه،.منلاسبر

في(03.ول05.)س.ر.تادكنوروهيداككنورشنو

عناتا:قديرافيمجا!هاهنلابدالتيالمئ!اص9591سنةمحاضرا!ما

دةAاللاهمرسميقريرفيبهقدومما.ب!ص!تفصيلالكانعددؤيادة

تت!.اثماالاتيالترنفيالص!انعدفىفيازيادةابأنالاثقادلاا-حانه"

قائلا:التقريرهذاو؟تى.الماضي،القرنب!اني!تقدالتيالفسبةنجةس

لىالشا-مةالاإهادالىالحالةئديراتنافيشوغلأتاطاةةهنانه"

سهقعالى.صااتقديراتاتقامادهؤالتقريرذا5مايب!وغاية،المصتة.لى

أد.يرونعلىاءآخريئهناكانكل.الاكركلالجاربم!القرنآخر

عثصرة.وخ!ىث!رمابينهوعنهالتقديراتا،هةوبهأةنبؤاما؟حنغاية

محضفافيةالاالمدةهذ.هنعثراءنانقديراتااقامةلي!توان،سنة

الآشة:بكلماةانفساءلماءاحدطوا.قدالبحثوهذا.واطيطةالمعقل

هـاسكاناعددعنلنةرريراتواإلفنبؤاتاهمامهمقلقدالجهوران"

.والنقدبراتالتنبؤاتهذ.بصحةثقتهمقدظىانذ!نياسببوا
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Nonء)لهممانادبحدءاظبراغرءالحاابينملمااأىكانارثمد - Demogr

heaالاعماوءوزاصكاناعدءعمأنالزمانمنمدةماقب!الى(-ه

ج!البومعليهممفيماليأسول!ن،ضةهلا!لسهلحوافىثإ)فصبةتفبؤاتهكل

.،الكلمةضى

اقامةفيالاقصادةاو-ثةاطإطةلاؤمةمنأنهذاكا!هنفواضح

لامبرروانها!لثةبلنيواتجا!اتهوميو،السكانعدفىعناالمقديراث

سوف.لإرضبأن-اعتادتهالصحفأسلىبكل-الفائليندعو!البنة

سنة.006بعدقدميهالافانفيهيشعه!نسطحهاكلببقىلا

فيظرنااذاأنفاهوالمقامهذافي،ككرالجديراوابحوالأعص

المشكلةهذ.أنوجدنا،الاقتصادةاوجهةهنالصكأنعدده!ثهكلة

هي!!.وءلظروفهظرلم،انرب.-ادةالالىالجاة!كليهةقرصلةلها

لورأسالاواص!حالفطاقعيكزةكلمبنا.كانلافنصادةانهطباظص!أ

رأسفصيبوتكئيرالعما،نصيبلتقايلجهودوأيماجهودلمفيهوبذل

ص!ناعة8الاقضصادطلمنيايومعليهاي!طلحالصناعةهذ.ومنل.المال

ve،)الكثيفالمالرأس industry!فCapital Inten)هذاشلوني

مصفمرةبصنةالعاهلةالأيدىالىاطاجةتقلالاقت!اديةلم!ياةالهيكل

!صاديةالاالحياةالهيكلولكنعددالسكانؤادمم!البطالةمشكلةتنجمو

يخهنثاتلما،المالرأصعيكزيةغيرآخرأساسكلمبنا.كان)

مايدلسأحسنالالخصادةاليا،نحياةنيولنا.أبدلمالبطالاهث!كلة

اصفاعةافيالمالرأسكثا!أنإتالياأ--تلتد.مانقولص!ة
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(apital Intensive!اذالالخصادة!ياةهيكلها!خبتفقلا(ء-ام

طاعلت4-ررا!ي،المالىرأسوولالحامكللأيديوفرةة!اكانت

SmallجIndustry)اقصيراالنطاقكلاصناءصةاةترقب Scal)

،الامكانقدركلالاقنصادةاتها!الرفعوس!اوطواتالاصكزيةبا

Labour)ال!فيفةالحمالةذاتصناء!اأسبحتأنشبجتههنكانءطا

Intensive)كلالسكانزيادةولأمشكلةالطالادثمكلةةيهاومانثأت

.السكانعددلنهوالحالةذمبغارغم

جموعمن%83انئم.إكصمان-،مسافصفالابانء-احهان

فهكةا،افارجبالسلس!لةمنعليهالمااسنملالهايمكنلا-احتها

إكضان،حةصاجمموعهن%8الأللاستملاللحةالصاهع!صا-ت!الهصت

عددم!نمنكرأوعددلم-س!!اعددكلطظتذلكهعولكها

حيثالىالاقنصاديةتجو!اوارقفعتجدلم،لمستوىكل-سنانكىإ

وممانفها،وبرطانبايكاأصأصواىكلالصيطرةهنهمنجاتهاءممنت

ا!الفيالندالفدمتاومةتقاوههاأنبمجموعهاأور!ضموباستطاعت

21-الىفيكهالنربيالمالمتحذتحيثتو!ابلمصلمدبل،الإقئ!اد!ي

يضأ.أالعيا-!

صفكلةدراسةتصحلاأفهبدلكلف!!اثيكليدلكانانوهذا

وضاالاةتادةاطياةقىقيةكلكللىاذاثهوأ-طحىإصصدبالىءان0

اقشادةكش!4كاان11زيادةمثكلةحمأ"فلا،لسكاناعددينابلما

ف!نما،اديخانياليومض!ئمأوالفاقةالفقرمشاكلكانتاذانهوأ،أب!
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لأسبابئلواسمااوكلبدأأتبمهاماو،تنااتتصيرؤناو!اأئهانشؤفيلصبب+ا

اثطقةاطقائقهنع!دألىاقراءنحيلأنفىبديلىماولب.،إفطرية

:اب!ثابههذا

ئلاس!لااوساهندبناطنعننللااطاضرا.رقتفياةتا(أ)

،الدشاع!وفرةنيئلموجوفىةاوساان،طفىلصحمحوجهولىكاهلآ

يفبني،كامن!-ا!عنفيدل!عزيمتهوخورهنهلتقاعمىالافانولكن

اديخا.فيوالبطا،النقروجودالا"ساسيةالأسبابكبرأهو-مما

اليهاتحئاجوسمائلالارضهناطقكلأو!عتقدإلةطرةان(ب)

واحد.،حدةوهبمونلةممهاالدنياأدمجيثف!هاتد!اكلأ،نيةنم!االا

طبتياكلكلتحصلأتتصتطيعمناطق!امنمنطقهأة"ناك.ولبمى

جميح؟تطلسدكايخةبمجهوعهااد!اسمائلولكنو،وحدهاموصائلها

مفلهذ.فيشفكلولاطر.ضيقعنشخلىأنالالسان!لى.س!نها

هنناحبةكللطالضرور!طلاكأىمنافما.المالميةلاسساكلالاالمثماكل

وحدها،أرنهممنط؟!م!كا!أه!ها!!لىأنبينهظر"نراحم!

ظنه،عهاالارضيةل!ممورةإلفصبة15نشفاأنءبامأهياالفظرة-فهذ.

لصا4الارضوسائلكلنسنضلأن!نالمه-منفقط-بذلك

جموءثا.حيثهنورظ!اوسمادتها!الانساثية

لاقماالروةفصةأنانالاتنظرضيقنقيجةهنالاليس()ج

فيكنيرمنافاطى،يضيعشاجان(لابحيث،محيحة،دلةأسسىكلهـاليرم

نأالحتيقة.تحد.ولاالانتاج"-ذأاليتحناجأخرىمناطقت(لث!بيما
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،دةهوزفتاجالأبقلةالث!رقيةابلادفىاسابلادناوفيفيسيحا!مير!ولىاكيئ

افربيااهمالمااليوميان!ا61باطتيتهيئالمتعةأنيمرنونلا،كانال!ه

وامجاد.(OverProduction)الانناجزيادةى5انماأم!جولاسيما

شةلىأعصكاحكومةأنالشمأنهذاني4دلالةلومما.لا-تلاكااطرقا

الفائث،اكاهـ14اضاعه!رفىدولارملمون،..و002بنط،مص

تبلغالزيبهنعطمةوانكيات،منخةضبسهرليمهاأوابطاطةأهن

تش!دومما،اظنازرء!لأقدمانما،ادولاراتمنالملايينمناتأثما!ا

5(ظهول!40،،أ،48!!5)!هة!*هه*هحانصيئةاس!لبضااسصهيرمؤتقار؟

ألفعثمريئ-والى"أثماه!بلخماالفأئضةالسل!!منكجماأني!أصفي

منلا:اصلعاهذ.فن،دولارلجون

الاثماتمميةا1السلمة

دولارمابون075مخوحزمةملابين5نحوالمطن

دولارمليون009نحو)؟(بشللجون004نحوا!ح

دولارهايون.9.نحوبفلىمليون006نحوادرة

دولارهليون009نحورطلهليون07نحوا،فةالبيم!

دولارمليون06نحورطلهايون001نحواوورة

دولارمليون03نحورطلمليون035نحواطافا!يب

*أنثمحدةاللاممبطلنااعةاالزرولأغذةاهنظمةئيأتحصااعايهتدلىمماو

الملايين،.!اتهناك!ئلا،ادنيانيهطردقضخمنيالمسظ!غيرادظفى

كيد.،2!وب!سادي3أعيمكياد(1)
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الارششاطقنحقلفنيتسظكلاوغيرهاالنذاشةاإوادأ!انمن

اطمأن-ينكل،-فظها!ردادولاراتهنالملايينعثعراتوتنفق

ارضحانإطةليوقل.الاخرىضا!هاهنكئيرلبوالفاقةالفقر،ئم

ئلوساوقآفيالطمالص!نزإدةةمنالش!لناقصح!لهكذاكاناذا

ضيكصبير:يقولهذافيولحر(للماثر

The Fault, dear Brutus, is not in our Stars, But,in)
(Ourselves, That we are underlings

ض!نا،أذاتهوفيوانما،هذ.نجومفاني،والهميةادالفلب!ص"

.،سفلاءأشاوذلك

نييرجدمافيادببيراةظر.وضيقافربارجلافى.ان

بنبمنفهو،واداضيةالافصافىيةالمشاكا!مناطاضرالمالم

لقسنفيديترك!اولااصصطنمةاأئما!اكلللاس!ةإهافائضةاتهتجاشلف

وانماالاشاجدزإدةئلهوسا!!لابتنلآخربنبومن،نسانيةالامغا

:ذيتدوس-تالاالقولدذوفي،لقبذيرواأبذخروفوااصههلىفييضيمها

ءإطغتىررسةوالفطرالانانيةباء5المصا!اخربياالاتانان،

اوافيةأكطفىاةناجفيسمائلهكا!ولأستملالءستمدغير"وحيثاتالمط

.،ئيةالتذاالموادمن

مننفسهاوذاتماقيةلت!راأبلادتخلفابأسباهنأنصهك،(د)

!يراتالمربعليهبصتفلاؤيحهاولكنو،اهما!اءإطوالك!صلداء

-ةتي!،كاهالاكلئضلعبءو5،الطبييةظ!او-ااصنثمروأرات!يها

القاصيبمرفهلممااة.الماضيةأزما!اواسندت15فقرنضاعفقددلك
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دماءهن؟نصالماضه،الترونطوالزالماالنربالاصشه،رانوأدافي

خبرلق-الملأنالاةربممهالبلافىفىماءمنءنصفىاللا،كاالبلادهذ.

الفربظنالإصتقلالبمدو-ما-اصيل-5بذكرالمقامإسمحل!طوبر

منواحدوء:ل.وا!دفطرضر5ابلادهذ.وصصا"لبصمضللايزال

،نأءاستةرارعدممنالهلادهذ.فييو-فىمابداكاصصاهدةاالا:لة

أعهمارظعلا،لخامالموادهاسهاريةوهى،بيةاخراالبلادان.2البضا

أئصحرقيةاالبلافىقشطرهاعثيرأهـفىاولأجل،!-ئقر-قهافىالموهذ.

نافثلا.معدودةفىرالمبخىبنمنالخاممواردهاببيعأنبقيةوالافر

وأ"دة)5691(سنةدولارفيلجون062خسر!-بىيقياأفربلادغصلي

صمنهسنتا57منهرطلكلسهركانله-د)اكاكاو1سعرلهبوط

آسباأن(؟5691سنةسننا26ص!ار-فههطو)ممنه،،591

اسمقرارلحدموا--ررةصهفهدتدولارءإةوذسس!يهالثسبيةا؟فو

)ممثه591غسنهصشمأ56هفهرطلىصمركا!كانفى51)طاط0اأمهءار

برجهاطقائق!بنظرنااشاو0(5691سنةسنضأ23-ارحتىهبط

وهن."يد.خلقهقداcالاالافانصتاكلكشأليهتأنلطناطم

تسققر،ولمحتىقىكىوتا"411سهارأأنيئلمذكورالمفالينامنءخ!إر

لمهممنامننل!،هاراضماراهـقيةةرلااةيةلثععرادلبلااكلةبلض!اللا!القصتت

نأشصكلا.!-اديةلأاةيتها-فيابلاداهذ.،ئلوساكا!مند*تطأن

سبيلثطيدةشطعىقلةوىالممةدمةغوألبلادثبا!المارأسةطةهناك

لهماان4ففعععهاالقلة"ذ.أسبابسماو)ممن،الامضصاديققدمها
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رأسبقثهمساءصباحسيحا!ميرتوناكيئائكأوبأحمالوشقةملاقة

.الأطفالانجابز،دةمنإطداثصرقاأهلكليثيرونذلكوكلل111

انمايصرتاديخاوصائ!هنكبيرأ!زءلمانالأإمهذ.ولى(5)

اضخدامأمكنوأنههع،القافىمةاثموقمة!ربالاسفحداداتني

!علزال،الارصاث!التنميةثما-كثرهاأأو12-كااوسمائ!هذ.

نأمجوزومما.طويآغيرهدةنيوالبطالوالهؤسا!رادنياكابرصر

0109..نحوأن57،1و.399بينالسنواتا-!ائياتكلءبنايقأل

ية.اطرالاستحداداتالفرة"ذ.خلالياسة،تأنفةقددولارمليون

طوبلا:!ةاالثأنهذافي-اقأنبحدبرناليقولى

اليماجميعتحتاجالياغالمباظكهنتبدربأكثر4االمههذ.ان"

.،فملابعالرلتقدمهااقخلةةالبلاد

اكيخايالبومبرجدعامسؤولةهبالتيالمهمةالأسباببضهذ.

الفاجم!لمشكلةالموفقاطلىفلإص،الاقتصافىممطوالافلاسوالفاقههنالفقر

.الا"سبابهذ.ازالفيهووانماالأذ،فيالفص!لدكأرروالص!ن

لمشاصحهألنسلتحديدبكونأتا!كنهنهل-5

وكواوثهاأالالسانية

يد!صفيلبضهنسابقأكرناق!،مماطقارىءاتتحقدولمل

الثريةيخالفالفصلتحديدأنوالحقليةادبنيةاوجههتنهنالنصسل

ف!نما،جمالبمضلهكانانوأفه،ب!الوهبادظأح!مهاهحي!تعولا
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ا-نملتقدالتياصخصب-ةاواطابتالاهعأنظ"ئةالظروفتلكفيهو

تءالا!فرادأنكل،عظيهةه!تلنصيقهبفةدبئةالريةفيها

هفعكلليةكلاثتدمولاأن،ثيخلاسقفناااظروفاهذ.فيحتى،واجبم

الطبيب.مشورةكلوبناءاطةأمام؟صؤولب!بمتامصهمورمحالااء-ل

ظصماىكل!اإلد،ةيقومواوالةةسيةا(لمذاتبردعايهاقدمواأدأما

طركا-ط!راقياااضاروأما.هدلمأيحةالثرتبيحهلى*ؤ،،واسعةوى

ةثيوالاقض-أداباصهزواوالاجتماعوالا!لالىاةفسىافيالة-لىمخديد

و!ة!ا.!منالغتهجزالضا؟هدعصة

وفيإلىالاصصلاهىالهالمفيواضحهحقالىهفاك،هذاكا!وةوى

فى-د.النجاحإممفىأنل121هنأنهكلبكللاءةدلالاة-افيكا،الهالم

المادةالاسسكلةجا"ياام!نأيىوأد،طويلأمدقبلاطركة

)،1الاالاصترآفينليتلاكأف!ا،كأقبته؟!كنلاوءأالادةاطر

هنعددلمالقراءكلنمرضأنفىبدأ"ضأالثمأفى"ذاوفي.كةبدون

اطفائى:

الإن!عاناسلكولأ،ابجاليبثيءذاتهحدفياءلىهنعليس-9

يقالا-فلامإسلدطركا!وانماالمئصاوجهفيا!هوفىيقاطرعليهقدامهب!

لماعدناكلأنا!الهنسليثيمءالاأص.-فمةقهووما،وطأنها

هوانمانسانالاالى-،يرناجالذى،ن،ثاكاةامنصئهصكلةأيةحل

آخرهاالىأولهامنحركفوليماصت،اطملمغترصهلا،اظبز"

هشا!طنماكلالنبامجايحلأياليفاة!دملاسلإ-"-ركةالا
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يم!ق،لانجصتولو،اطر!ة"ذ.انةقولهذا-لىولأ،قةصهاديةالأا

الاحيثبه"هاةءونولاالأقثصاديةة%8اوهنبردوىعليناقى-حأن

.جديد.صهة"كلء:ا"مدةاذنةؤ-ذهـأن5لاإلىقبلهاكغا

سنة!سينقبلاطركة"-فى.نةائجر8.طأناطالهنانه-2

نفس!اباروأل!و.الو4لأاعاي!اةةةةاأوتإتءااله!خا!ناأ84،ق!لاهاكل

أوت؟ممنلاهذافهلى،بنةطودة5بمدإلأشائ!8-اظهرت.ما

اشائجإمفىا!ار-بئ8أنوعىى.-ة!اد؟لااتها-ءافيبأأورفىأأثكأ"

االورد،ل!-هـلاطوالاهمداءقة.ل!لاا-فةاو،ثلىطومدألط

Inول)،صيحأتسفموفتاأو،5أ-داو(شإهلاا-صةس The long ru

-hallbe deadكهWeall).

"مموت-قا!صادىأوطجمأوعهثرءرداطهلىمغلييس-3

بيئةمنلةجا"،!دلابل،اهالممتىضئثااإلأد4يمبملبنثر.الممكنهن

يقول،ظصطوازهنوا-!ماعه!ةةخلةواتجاهاتكأ!وصةم!نية

Horace):ضاي!5وواص!05 Belshaw):"لمنعاد،ةهنيقوقعومما

Many)عقودoaءبحدالمواليدأسبةت!؟طأن.لىاطه decades)هن

نط"الذيول!ن.فشيئأضينأالرأيصف-حاد،يةكلذ.وأنالزمان

.لمطادع!ةذ."لمثلنأثويثوتمأنا!ادهنأنهمورالاهيبقىهن

.،أخرىواقنصاديةاجتماعيةةفيراتطريقعنالارش!ا،تم!د

،ئلا:ا-كاقياهذاواضيف

إلهةالفنيةوالم!صاصالاقتصاد؟الضباتمنعد.يدةأنراعأان"
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http://al-maktabeh.com



التطيموادعاتالمباشرةاطرؤ،قياتؤأنيم!كنلاحيثهاتأثيرو!اقومن

ا:طاعت.ما،بم.أ!اوجيزةه!ةفيالنسلتحدررصكةلصالحثمرا!ا

.،نذ-"فيافر!الةوركلثمراخياقؤقيأن

التالة:اليجةالىشايلراسهوتجوسلوأخيرلم

"!أةهو-الانحىقانالمانشحة-بهالاعتقادنسنطيحظكي"

نياتم!بئعأدا،(ه8!اأآأم!9،84)!أ(00)مجىئلينضناتكوفىنأيمكنلا

بحق.هتعا!وتنحنبل،طولجةمسدةبحدالاالناسس!كقاالمئر

(Oualified Pessimists)به.نتداركالموالهدنسبهلىهبوطإسمأفى

.،الا.فيةالصنةثلاثينأوعثعريئخلالاوفبا!نسبةهبوط

عايناأتو،05هذابحدكا،اكاتبهذاعاينابهيشيروادي

مئعاممنا،كلإظبالنصلتحديدوسيلةغيرأخرىبرسائللمسلحأن

دية.الاخط

Charlesلسثرويئاصارالصيرويكمب Darwin-)موهوة!

عنوانضفيدةابىتهضالااحدىفي-اطملهنعطركةيديئا!ؤغلاة

::(!كابمم!*!99ولهص!51ثا"هع)ث!8!ه)ل!نامددضغ!

مة!حرعةلنثعرأممما-15لفشرإمةاثساالجهودمنبذلنامم،انفا"

كلالانقلابهذامثلبحدثأداط!صبانعنإبدلميمدوف!نه-اطهإ،

9.سنةقبلخمصيئابث!رةاأةهـادمنء!بينعثمرةعاداتفيال"ملىوجهه

كانتاتالان-قاالشأنهذاقيأجريتالياخجارباأناطقبقة

السر.صذاأنلاشك.والة!ئ!اؤماليأسالىتدعوف!نمامثيءاث.قدعو
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تأأبدلماالوتممنبىولكن،واالمأيدالةشجيمكلضاتحى

به-دوواالعاس!نعددمناسيرجزءمنأكشفيتأئير.برلث

.،سنةخمصين

فهو:،الشأنهذافيكارمكميكيرا.اؤىارأيأما

بقاعهاوهنبضفيالطبيةاظدماتقلةصتفمموالتيالبلادان"

اد،ةنيشمدأناءادهن،اواسمةبقاعهاأكثرفيتمامأضدا!ا

."الذ-لىكأهـررحركةةيماوتفبحاطملد

يديئطركةالمؤطيمةفماوهو-رسي!8تمثمندرادكنورويكلب

جديد:لا؟تابلى-الهندنياطملهنح

كنينادالساالىملايينالا"فراطهلهةثرسالىبلاغب!عوىاكماأ"

كادواءت،ا!انكلسهلةوانكانتفهي،والا"رلافاترىافي

إخدماتسدهـ-دةأزمةهناك.الم!هتحيلمنبأضرفعلآتحضقهايكلن

مشخةبهاترجدلاالايوتهنالآلافمفاوروفيها2سياقرىفياطبية

ادةصعفياتمن-كوتمابمدأوم!،م!نخلىةولاحمامولاللاء

والجودوالمرضوالجهلكاافقرعىهة-،دئصأكلقئالولا،اياداتوا

جدعنالتينرلأمااهنكثيرنيثىبأطنابابةتارواركودلكصلوا

.،الطبيةالىماتبضفيها

!آئلا:ولاضيف

قكلنأنالممكنفنا!صو-،طا؟ثاماوأ.كامةكلمثماهذ."

والأخلاقيةالأجتماعيةا:-وراتاث!لثة.كنوالأماالامم!إختلافنحتلفة

39-متحديدالنصل--399
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هفالبهاوماالجنسىاددكوضوابطالمائلبةوالنظمادبنبةوالمقائف

أوالناساستمدا!ثارهافيآتحدثأنبدل!،الاخرىالمئمددةئقالمحا

نأعلنأبهنمترفأنيجىوءا.اطملمنعكلللاقدامأمصتمدادهمعدم

جب(لوالاهالا.ممعنمورالاهلهذ.إلنسبةتكونطأضألممرماشا

اذاالمحية-ةنجاوزلااذد.امالمافيلن:ظة!الم!المناطقنياةاطفةا

فيطمةالفاسورغبةأدوشهوأطملشحووسا"لىالجراحةعليةأدقلنا

ويوتا-ينواالهنداعواخعنوا--رررثبفيربميدةبهاخذالاه

.،وبررماالبابانقرى

Richard)ئرمهديخ!نماررسضاذلاا10يركبم!وا Meir)ديفصالاا.

الافتعئصارفيالبلافىولاذاكنبادلىمنعئلومصاأن،ال!مهيرألا.عص!

وهومنكل،الاقتصادطلمفيأء!وبةبمئابةذلكيكونف!ةا،أثمأخرة

قومصهبعةبأباأفىعذأدبه-دوهو،اةورةالمؤفىا!ان!رالاأشد

ك!رها؟!كنولااقأخرةالبلادفيئلارصهاؤ.5انت!ئمارسبيلفيصظة

:،ئلا!إءتى،ازالنهابدونفيها

نجهتدوتمكاناذاأ!تمعاتجمنمعمنفيؤجدوفانمااظراوهذ."

بفيةرناحيةأةالمئاد-سبي!كل-ديخافيانيدلاشاا.سافىىلافتاالفدما

،لكفالكلمسفوىاالا!احياتقضيلاوه!-دلمإ!يثيئصذ-ةضاأهامسنو

"!خلتهاحهىاطرة!اإرافىاطملمغخطةأ%ذتد5ذددهمردكنها

.،لفباحاحلاص
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للاقنصادبينالآراءهذ.وووثقيدتؤيدةالجدالممليةالتجاربوأن

Puerto)يكورثريوروإدلياكةىا Rico)منفيلملااعث!راتففقتا

بينالحملالمانمةالأدويةبموترزافصلاتحديدحركأفيلترواتإدولأو

علواخيرا،الهلم!يئ!نياةثلىباإءتاطرغهذ.انال!،الجهور

االمحقيمبقطروامثتدمإناليافي(Abotion)الا-!اضقىويجكل

:ذا5كا!لجهيدلظذي.ريكوبيورترفي.إلجرا"ة

اشرية.اابلادانيالفطبيق،بلغيراطلىضعان-

إلةثلى.أيماإءت-دبهتجاروان-

-سينبدالاشانجهتظ!رفلن،ا!البةرضر!خاذاواة-

الاتلهكل.صنة

ننكلممادضاوا،طبةظمالاههنا-ث:-قأ%رىناحبة"ةاكانكل

حتىكةضفتاقدالتياومممائلأنوهي،الن!هلتحديدحركأفمثملكل

.الاسراتحدالىالئمن"غالب،عهااطللمنع:الآد

جملسنياطهو.فعموضوححولعجيبةمفاقفةجرتمفةقبل

:المناقثةنر.5ءشاأاظطباء-ررأ،ل.إنكلتراعيانلاها0

تأالهن!فياطمللمفعنجاربهنأ-ريمابهبئعهدالذيان"

كل-وأنهاجدلمإهظةققاتالناسبكلفاطلىمغوسائلاسن!دام

كلكلأطقيقةهنول!ق،قينيةههماكانص-اظطباءأحدقولحد

اطصولبكلفهطمئلالةلاحلأت!تاريففيطفلولادةأنطل
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Lord)بهيسيالورال،قثةلمضاا.هذءثناأنيو،طلاضعئلساكلو Casey)

.باركس:م!ا.أدكنورجمروممسقشهدلم

اطمل،هفعبأقراسكلجباطملانتحباعصأةدصاللازم"هن

افى.تصصنطيعلاوظيفة،شهركا!فيالأقلكلقرسأعشريئشناولافى

اطهلىكالأخرىئلاوساان.؟مئلاآسبافيهنتفةغيرامصاةتؤد؟

.،جدلممؤلمةوبضهااالممنغاليةبمضهالأنانغعديمة

اطولمنعأقراصأنالمقاما"ررفيكر.الفائدةهقيخلىلاومما

نيكلالأقلكلقرسأعثمعربئمنهاشناولمالمالمرأةكلبنفعلاقيدي

الذمصيالطلأجليماد.نيواحدقرصباولعنثرقةتاذاوأ!ا،ضهر

اذا!كذا.سدىبذهبانلابدالثوطممهظن،آخرلسببأو

آهنكلهـلمأنفصى،سفةكافيالاق!كلتر-ا034أةاصكلشاولت

!ىالاقراصهذ.هنقرصكا!قيمةأما.!دماالىخطراكرةففصها

يا-دولار!012نكوشفقانامصأةكاكلأنمضا.مما،سفتأ05

هذ.كلسنويأ-سورةايرة04كأو.أو،!تايخهروية054نحو

إكصفالةفياصأةصتستطيحاة"كيفإلملا-ظةوالجدير.الاتراص

اسنوياادخلممدلليسأنحينكليأسثوببةرو054شةقأنهئلا

روببةة244الا0696111ل!نةا-صائيتهاحسب-فهافرددص

الناجع:ا!

هذا:(اذنالص!نزإدةلمثكلةالسليموالملاجالفاجحاطلهوفما

.الآن-تستنا.اؤىالبضهذاكلبمدطبعأالصأاكيالسؤالهو

ئ!4إوصعاالاخذهوالسلممانماوال!جاطلالناجحهذاانعلمهبناجواو
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نااطق.والصناعياشراعيااينا!انيألاشاجلزإدةاطدينةالطية

الصبمالموفقالحلىطالاكاجزيافىةكلوالسلالاخصاديالمقدم

لهذ.اهانةالاالمحللمنعاطل،45ممهاسنح!لفماوالا،ا!نلمث!كلة

اخذ،لييسانريباوفىبدونعلغ،لخلاتدبرتماذااف3.أكلمةا

هذ.ضىانما.بهزيمثناهنااعرافالاأفسلاوتحديدأطملهنععة

الف!رةواسشداداةالانس!اتمواهبمنالأس!ساورناأنا!ة

نسلادهنبدلاسيةالبثافرادعددمنالتقايلنمملقذهبوالمملية

فياالضلمنوهل.-.ا!ملاطرادالاشاجوزإدةاوسائ!قىيةكل

أ!سد!ذبأنا؟سداعضاءعلىلاال!ترقبأافوبكاناذاثيء

االوبحبمزإد.نينفكرانبدلاشالثمجراكصانتقطععمونق!

الجسصد6-جممعمشلاهص

تحديد.طركةالمؤيديئفكلةايهااذمتنداقياأهقليةالخااذااننا

هيوانماوالهدفالناةمترلةفي!!الانسالىمونلليدتانءلمفا،النسل

المننجا!الاترمىرإدةأولفةصبمملانه،!ممابعة!واكاوسيكمشلا

الطلب،ح!هبكل.....اطتوالىوالاقلاموالاحذةالكراتهن

،البثرةافرادأوزإدةنقصكليحملأدأهقايةاهذ.قفىكذ!

نماواةبطحصبضيهك!ييهتفهنهثزلةتادمنزلاالالبتكاهن

وبمبارة،الاهافىةاظروفاد!بنفصههوبكيفىهن.رودمنزلته

ولسر.السلعهنسلمةأوابضائعهنبضاعةالاالإنساناخركالبى

الاالادنلاالعركهذامثلالىيتردىإنيرضىلاالاثساناناطق

واووحبة.المحنوةالاقدارهنقدردكلاعنبار.هن!برداذا
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لصدوسائلال!لهالمفياالمو-وداتسافىوماالمقصود"ونسانالاأن

وظلفتماطقيقةهذ.عكسنماذاول!آ.الحضقة5!هذ..ط؟ة

حقى%،ئدةوأةالفطريةم!ننههنالاةصانيردىان5بىفلا،تيبهاش

ةنهم!هناشدكماإالأ!صاديوارظءالماديةالرظهيةنالاذاإقىعىعايه

أدهةذ!ركلينالاسثاذكويكبالنننةالمقليةولهلىهذ.؟الاثسايخة

ظئلآ:لإكىتاناذ-ادةعغوتمهاذيتقرير.فيب!ا

زإرةهنالىنة:ضيىالأقى-اديةالأسهابانيةولهنالناسهن،

هوالزوالالىمانلاأوثابثأعددلمأت!ضهميقولأو،اص!ناعدد

تالأقراطهذ.هنأمممايهمنيفلا-.أضضأناالأص.أط"ةيقهفيالمطرب

انماعسىايبيةان-ادبينالاقتا!ربراء4ةوظانوعندي.افمددة

الاقئصاديةهتلاممةاوسائللجحلافافعةوالاساليبا!ديةالطرققكون

شطبيمكنكية!بببنواانطممنوليس،اص!ناعددط؟تهح

جبودانماالاإءان.الاقصاديةاوسائل--بوتةليلال!دءدد

اصثقبلنيايمملىالاانوعليهملمخنبارلمواعليههـضيرما!يهليهحسبلاطفالا

"صيرأكانمهما،اقة-اديمةممرأيحقهنوليص.مم!ا5الا

بأ،فوم!،كانالوؤارةرئبسأممط-لىهنولا،افىةالاق!اتإفطور

الئافية،الكفةفيمم!االحقوقانة!.ممذأ5:لانفمراللآباءبقولأن

اوؤارةورؤساءبىالاقتصاد!نطاأن،ولافهك،أبعلحقفمن

با!مطالنت!لجمهيكفلوجهكلاةالاتابطةيظمواإن

الازمة،الاساسيا
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الا؟ناجقىقبةهوانما-ظرنافي-ال!صليموالملاجالناجعواطلى

اءهمبذلان.واطداطهسنمرفلأايميخاتلامماالاقطدوشمية

!ماجطيص0005الحهليوالكفاحاصصحا!ظبطوالمالمواهىو

ادكاذبةاوصائلكلالاكالعنطةا)ذافنح!ن.غيرول!اليوماليه

ويمنضاوج!انييةومثمهمثىءيخسلتمميرواالأنثاءكلجهودناوركزنا

البلادأسىمنأ.!أسسكلوالاجتماعيةالاقئ-اديةحياشاا،مةهن

عزيمتفساوخورتخاذلنافيو5انمااطضقيالفسادان.الأ%هـىالمنقدمة

نيتمرتماالفطرة،توالااطفقةو-ضارةافرباجمدنيةوافشاشا

افالس!اعزنالصتميدأنأخر!ىعيةاصهتطمنا،بهتصلحنااذابمايدأقئو

الطلمية.الأممأسرةبينالظبرومجدنا

العااين.ربطةاطدأندعواناو!خر

***
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